ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna Aprilie 2018, a
Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Aprilie 2018, a
Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art 35 alin 1-Dupa
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarire adoptata cu
votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada
de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.“, art 41 “ Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile
prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui presedinte
supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Aprilie 2018, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2018 al Consiliului Local
Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna Aprilie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna
Aprilie 2018, domnul Popa Paul.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Aprilie 2018 domnul Tanaselea Ioan.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 14
DIN 16.03.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna
Aprilie 2018, domnul Popa Paul.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Aprilie 2018 domnul Tanaselea Ioan.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni

REFERAT

Avand in vedere adresa nr 2148/21.02.2018 din partea Serviciului de verificare a legalitatii
actelor cu privire la Hotararea Consiliului local Urecheni nr.7 din data de 12.02.2018, prin care sa aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, solicit initierea unui proiect de
hotarare cu privire la modificarea HCL Urecheni Nr 7/12.02.2018 prin inlocuirea anexelor 1 si 2 la
Hcl susmentionata cu anexele nr 1 si 2 intocmite conform prevederilor Legii 273/2006 si anume;
detalierea pe capitole si subcapitole la venituri si capitole, subcapitole, titluri,articole, alineate si
paragrafe la cheltuieli .

Intocmit,
Consilier superior
Vartolomei Maria

Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar
Expunere de motive
privind proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7/12.02.2018

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 2148/21.02.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 7/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7/2018;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL
nr 7/12.02.2018.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 7/12.02.2018
cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018 pe care va rog
sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 2148/21.02.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea Legalitatii Actelor
ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni nr 7/2018 precum si luarea unor
masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7/2018;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind modificarea
HCL Urecheni nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018 ;
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 7 /12.02.2018 cu
privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018 .

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect
HOTARAREA Nr
DIN 16.03.2018

privind modificarea HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al
comunei Urecheni pe anul 2018
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 2148/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 7/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului
local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018 in sensul inlocurii Anexelor Nr 1 si Nr 2 cu
Anexele Nr 1 si Nr 2 anexe la prezenta hotarare.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat
al comunei Urecheni pe anul 2018 raman nemodificate.

Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA Nr 15
DIN 16.03.2018

privind modificarea HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al
comunei Urecheni pe anul 2018
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 2148/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 7/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:

Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului
local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018 in sensul inlocurii Anexelor Nr 1 si Nr 2 cu
Anexele Nr 1 si Nr 2 anexe la prezenta hotarare.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat
al comunei Urecheni pe anul 2018 raman nemodificate.

Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

PRIMARIA URECHENI
JUDETUL NEAMT

REFERAT

In calitate de responsabil achizitii publice la Primaria Urecheni, prin prezentul referat propun actualizarea
Planului de Achizitii Publice pentru anul 2018, conform Ordinului 281/2016, avind in vedere adresa
nr.2148/21.02.2018 din partea Serviciului de Legalitate a actelor.

INTOCMIT,
TANASELEA COCA

Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar

Expunere de motive
privind proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 11/12.02.2018

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 2148/21.02.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 11/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 11/2018;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL
nr 11/12.02.2018.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr
11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de
achiziţii publice pentru anul 2018 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 2148/21.02.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea Legalitatii
Actelor ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni nr 11/2018
precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire pentru
modificarea HCL Urecheni nr 11/2018;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
modificarea HCL Urecheni nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice
si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018 ;
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordinului Nr 281/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 11
/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achiziţii
publice pentru anul 2018.
Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect

HOTARAREA Nr
DIN 16.03.2018
privind modificarea HCL Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii
publice si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 2148/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 11/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 11/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei
anuale de achizitii publice si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018 in sensul
inlocurii Anexei Nr 2 cu Anexa Nr 1 anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de
achizitii publice si a programului de achiziţii publice pentru anul 2018 raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA Nr 16
DIN 16.03.2018
privind modificarea HCL Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii
publice si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 2148/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 11/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 11/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei
anuale de achizitii publice si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018 in sensul
inlocurii Anexei Nr 2 cu Anexa Nr 1 anexa la prezenta hotarare.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 11/12.02.2018 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de
achizitii publice si a Programului de achiziţii publice pentru anul 2018 raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Pavel Mihai

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni

Raport de specialitate
privind aprobarea situatiilor financiare anuale –bilantul contabil si contul anual de executie al
bugetului unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2017

Potrivit prevederilor art.57 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale
,cu modificarile si completarile ulterioare,ordonatorii principali de credite intocmesc si
prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului
urmator conturile anual de executie a bugetului unitatii administrativ teritoriale in
urmatoarea structura:
a) La venituri;
-

Prevederi bugetare initiale

-

Prevederi bugetare definitive

-

Incasari realizate

b) La cheltuieli;
-

Credite bugetare initiale

-

Credite bugetare definitive

-

Plati efectuate

Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii
principali de credite spre aprobare, autoritatilor deliberative.
Transpunerea elementelor patrimoniale in bilant se realizeaza prin preluarea datelor
din conturi si balanta de verificare,fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor
sintetice la sfarsitul exercitiului financiar.Inregistrarile din conturi sunt generate de
operatii economico-financiare.
Fluxul de prelucrare a datelor contabile parcurge urmatorul traseu : operaţii
economice-conturi-balanţă de verificare-bilanţ.
La întocmirea bilanţului contabil au fost respectate principiile care să-i asigure un
conţinut real şi o funcţionare eficientă în procesul de administrare a patrimoniului.

Aceste principii sunt:
• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor existente în documentele
primare;
• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor prelucrate de sistemul
contabil;
• principiul întocmirii bilanţului pe baza inventarierii patrimoniului;
• omogenizarea prin evaluarea elementelor patrimoniale .
Propun initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea situatiilor financiare
anuale,bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului unitatii administrativ
teritoriale la data de 31.12.2017.

Intocmit,
consilier superior
Vartolomei Maria

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTARAREA NR
DIN 16.03.2018
privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale comunei Urecheni la data de 31.12.2017
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Luând act de :
a) expunerea de motive si proiectul de hotarare ale primarului comunei Urecheni, în
calitatea sa de iniţiator;
b) raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni;
c) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Urecheni;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.57, alin(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit. ( b) coroborat cu alin.(4), lit.(a), precum şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba contul anual de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale
comuna Urecheni la data de 31.12.2017,conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare
Art.2 Se aproba bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2017,conform Anexei nr.2 la
prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba situatiile financiare inregistrate la data de 31.12.2017 conform Anexelor Nr
3,4,5,6,7,8,9. la prezenta hotarare.

Art.4 De ducerea la indeplinire raspunde compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.5 . Prezenta hotarare se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul Neamt,
pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija secretarului
unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA NR 17
DIN 16.03.2018
privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale comunei Urecheni la data de 31.12.2017
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2018;
Luând act de :
a) expunerea de motive si proiectul de hotarare ale primarului comunei Urecheni, în
calitatea sa de iniţiator;
b) raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni;
c) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Urecheni;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.57, alin(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit. ( b) coroborat cu alin.(4), lit.(a), precum şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba contul anual de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale
comuna Urecheni la data de 31.12.2017,conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare
Art.2 Se aproba bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2017,conform Anexei nr.2 la
prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba situatiile financiare inregistrate la data de 31.12.2017 conform Anexelor Nr
3,4,5,6,7,8,9. la prezenta hotarare.

Art.4 De ducerea la indeplinire raspunde compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.5 . Prezenta hotarare se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul Neamt,
pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija secretarului
unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale –bilantul contabil si
contul anual de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2017

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni judetul Neamt;
Avand in vedere:
- referatul intocmit de catre doamna Vartolomei Maria consilier superior in
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea
situatiilor financiare anuale –bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului unitatii
administrativ teritoriale la data de 31.12.2017.
- art.57 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale ,cu modificarile si
completarile ulterioare,ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare
autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator conturile anual de executie
a bugetului unitatii administrativ teritoriale in urmatoarea structura:
c) La venituri;
-

Prevederi bugetare initiale

-

Prevederi bugetare definitive

-

Incasari realizate

d) La cheltuieli;
-

Credite bugetare initiale

-

Credite bugetare definitive

-

Plati efectuate

Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii
principali de credite spre aprobare, autoritatilor deliberative.
Va supun spre analiza si dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare
anuale –bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale la
data de 31.12.2017 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar, Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea situatiilor financiare anuale –bilantul contabil si contul anual de executie al
bugetului unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2017 am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea situatiilor
financiare anuale –bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului unitatii
administrativ teritoriale la data de 31.12.2017.

consilier juridic,
Ovidiu Axinte

PRIMARIA URECHENI
COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE
Nr. 1248 DIN 20.02.2018

REFERAT
PRIVIND DECLARAREA STARII DE INSOLVABILITATE

Subsemnata Tanaselea Coca, in calitate de contabil venituri in cadrul Primariei Urecheni, va
inaintez spre aprobare prezentul

REFERAT
Cu privire la debitorul existent pe raza comunei Urecheni, asupra carora s-au efectuat, cu
raportare la prevederile legale, demersuri privind recuperarea debitelor restante. Va aducem la
cunostinta faptul ca s-au efectuat toate demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor
restante datorate bugetului local, reprezentind amenzi. Conform Legii 207/2015, propun anularea
debitului de 538 lei a persoanei decedate SAMSON NECULAI.

CONTABIL VENITURI,
TANASELEA COCA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana
fizica decedata
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul doamnei Tanaselea Coca contabil venituri din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni prin care solicita intitierea unui proiect de hotarare
cu privire la anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica decedata insotit de
documente justificative;
In temeiul prevederilor art 266 din Legea Nr 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare:
ART. 266
Anularea creanţelor fiscale
(1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele
privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale
supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită
poate aproba anularea debitelor respective.
(2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul
perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri
sau venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la
anularea obligaţiilor fiscale.
(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că
debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat
venituri ori bunuri urmăribile.
(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se
anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras
răspunderea altor persoane, potrivit legii.
(5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal
central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de
40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal
local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul
creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita
maximă prevăzută la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31
decembrie a anului.

Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind anularea creantelor fiscale
a unui debitor persoana fizica decedata pe care va rog sa il analizati si sa il votati.
Primar, Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
Proiect

HOTARAREA Nr
DIN 16.03.2018
privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica-decedata

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data 16.03.2018;
Tinand cont de prevederile art.266 din Legea Nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere nota de fundamentare a primarului localitatii , in calitatea sa de initiator ,
precum si referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului intocmit de catre doamna Coca Tanaselea insotit de documente doveditoare, Certificatul de deces
Seria D. 10 Nr 161676 eliberat pe numele defunctului Samoson Neculai, precum si avizul comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.( 4) lit (a ), art 45 alin (2) lit (a) din Legea nr.215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
ART. 1 – Se anuleaza creantele fiscale reprezentand amenzi contraventionale in suma de 538 lei,
creante datorate bugetului local de catre defunctul debitor Samson Neculai , CNP
1671204274792.
ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza contabiliul de
venituri din cadrul compartimentului financiar contabil.
ART. 3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica , prin intermediul
secretarului comunei , Primarului localitatii , Institutiei Prefectului - judetul Neamt pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
HOTARAREA Nr 18
DIN 16.03.2018
privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica-decedata

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data 16.03.2018;
Tinand cont de prevederile art.266 din Legea Nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere nota de fundamentare a primarului localitatii , in calitatea sa de initiator ,
precum si referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului intocmit de catre doamna Coca Tanaselea insotit de documente doveditoare, Certificatul de deces
Seria D. 10 Nr 161676 eliberat pe numele defunctului Samoson Neculai, precum si avizul comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.( 4) lit (a ), art 45 alin (2) lit (a) din Legea nr.215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
ART. 1 – Se anuleaza creantele fiscale reprezentand amenzi contraventionale in suma de 538 lei,
creante datorate bugetului local de catre defunctul debitor Samson Neculai , CNP
1671204274792.
ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza contabiliul de
venituri din cadrul compartimentului financiar contabil.
ART. 3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica , prin intermediul
secretarului comunei , Primarului localitatii , Institutiei Prefectului - judetul Neamt pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier local

Pavel Mihai

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni

Expunere de motive
la proiectul de hotarare pentru aprobarea taxelor privind contravaloarea
formularelor atestatului de producător și a carnetului de comercializare pentru produsele
din sectorul agricol

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Prin Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 661 din 12 iulie 2001 privind procedura
de eliberare a certificatului de producător.
Actul normativ reglementează modul de desfăsurare a activitătilor economice, de
valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de
exercitare a comerţului cu aceste produse şi totodată stabileste noile documente care trebuie
detinute de cei care desfăsoară astfel de activităţi şi anume:
a)
Atestatul de producător - documentul eliberat persoanei fizice care
desfăsoară activitate economică în sectorul agricol si care atestă calitatea de
producator agricol persoană fizică si se elibeeayă de primarii.
b)
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul
utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător pentru exercitarea
actului de comerţ cu ridicata sau comert cu amănuntul a produselor agricole
obtinute in ferma /gospodaria proprie.
Costurile generate de tipărirea acestor documente, potrivit art. 5 alin. 2 şi art. 8 alin. 2 din
Legea nr. 145/2014 , se suportă de consiliile judeţene, iar sumele cheltuite de acestea se
recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea
acestora, stabilite prin hotărârii ale autorităţii deliberative la propunerea autorităţii
executive.
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea taxelor
privind contravaloarea formularelor atestatului de producător și a carnetului de
comercializare pentru produsele din sectorul agricol pe care va rog sa il analizati si sa il
votati.
Primar,
Tanaselea Ion

PRIMARIA URECHENI
JUDETUL NEAMT
NR. 1740 DIN 07.03.2018

REFERAT
In calitate de contabil venituri la Primaria Urecheni, va inaintez spre aprobare referatul privind
recuperarea sumelor reprezentand cheltuiala cu asigurarea necesarului de carnete producator si
atestate.
1.Contravaloarea atestatului de producator se stabileste la 4 lei/buc.
Costurile generate de tiparire a atestatului de producator din sectorul agricol se suporta de catre
Consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea
se recupereaza prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora,
stabilite prin hotariri ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive.
Am achizitionat un numar de 25 topuri atestate, valabil pentru o perioada de 5 ani, contravaloare
476 lei.
2.Contravaloarea carnetelor de comercializare se stabileste la 20 lei.
Costurile generate de tiparire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se
suporta din bugetele locale ale judetelor, sau dupa caz , din bugetul local al municipiului
Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor comunelor,
oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipilui Bucuresti din sumele achitate de solicitanti
pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotariri ale autoritatilor deliberative, la propunerea
autoritatilor executive.
Am achizitionat un numar de 25 topuri carnete de comercializare, contravaloare de 476 lei.

INTOCMIT,
COCA TANASELEA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion
pentru aprobarea taxelor privind contravaloarea formularelor atestatului de producător și a
carnetului de comercializare pentru produsele din sectorul agricol
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire pentru aprobarea taxelor privind contravaloarea
formularelor atestatului de producător și a carnetului de comercializare pentru produsele din sectorul
agricol

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

PROIECT
HOTĂRÂREA Nr.
din 16.03.2018
pentru aprobarea taxelor privind contravaloarea formularelor atestatului de producător și a

carnetului de comercializare pentru produsele din sectorul agricol
Consiliul Local al comunei Urecheni întrunit în şedinţa ordinară la data de 16.03.2018;
Analizând Expunerea de motive a primarului Comunei Urecheni, Raportul de
specialitate întocmit de Compartimentul
aprobarea

financiar contabil, prin care se propune

t ax el o r pr i vi n d contravaloarea formularelor atestatelor de producător și a

carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol precum și avizul favorabil al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Ţinând cont de prevederile art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi ale art.115, alin. ( 2) din Legea nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxa de 4 lei reprezendand contravaloarea unui formular atestat de producător
din sectorul agricol.
Art.2. Se aprobă taxa de 20 lei reprezentand contravaloarea unui carnet de comercializare
a produselor din sectorul agricol.

Art.3. Solicitanții documentelor arătate la art.1 și 2 vor plăti aceste sume la casieria
Primăriei comunei Urecheni și vor depune chitanțele la documentația necesară eliberării
acestora.
Art.4. De la data aprobării prezentei hotărâri se abroga taxele stabilite prin HCL Urecheni
Nr 20/30.03.2015.
Art.5. Primarul comunei Urecheni prin compartimentele aparatului de specialitate va dispune
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Prin grija secretarului prezenta hotărâre se va comunica primarului, Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTĂRÂREA Nr.19
din 16.03.2018
pentru aprobarea taxelor privind contravaloarea formularelor atestatului de producător și a

carnetului de comercializare pentru produsele din sectorul agricol
Consiliul Local al comunei Urecheni întrunit în şedinţa ordinară la data de 16.03.2018;
Analizând Expunerea de motive a primarului Comunei Urecheni, Raportul de
specialitate întocmit de Compartimentul
aprobarea

financiar contabil, prin care se propune

t ax el o r pr i vi n d contravaloarea formularelor atestatelor de producător și a

carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol precum și avizul favorabil al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Ţinând cont de prevederile art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi ale art.115, alin. ( 2) din Legea nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxa de 4 lei reprezendand contravaloarea unui formular atestat de producător
din sectorul agricol.
Art.2. Se aprobă taxa de 20 lei reprezentand contravaloarea unui carnet de comercializare
a produselor din sectorul agricol.

Art.3. Solicitanții documentelor arătate la art.1 și 2 vor plăti aceste sume la casieria
Primăriei comunei Urecheni și vor depune chitanțele la documentația necesară eliberării
acestora.
Art.4. De la data aprobării prezentei hotărâri se abroga taxele stabilite prin HCL Urecheni
Nr .
Art.5. Primarul comunei Urecheni prin compartimentele aparatului de specialitate va dispune
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Prin grija secretarului prezenta hotărâre se va comunica primarului, Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

