ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna August 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 August 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 August 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 August 2018 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
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 31.07.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna August 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
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 August 2018, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna August 2018 domnul Calugaru Nicolae.
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 31
DIN 31 .07.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna August 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al
secretarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Urecheni;
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 August 2018, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna August 2018, domnul Calugaru Nicolae.
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
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
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.

COMUNA URECHENI
Nr.5575 din 25.07.2018
RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.2 /2018
In baza art. 49 aliniat (12) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.63/30.03.2010”In lunile aprilie,iulie si
octombrie,pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea ,ordonatorii
principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si aprobare ,executia
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni”, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte,
să fie mai mare decât zero.
Executia bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Urecheni pentru trim.2 al anului 2018 s-a
efectuat prin Trezoreia Targu Neamt prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si a
cheltuielilor efectuate,pe categorii de surse de finantare si pe cele doua sectiuni:sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea de functionare,parte de baza obligatorie a bugetelor,prezinta situatia veniturilor necesare
finantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate pana la 30.06.2018,angajate si utilizate in corelare cu
veniturile incasate.
Sectiunea de dezvoltare,parte complementara a bugetului,cuprinde veniturile si cheltuielile aferente
programului investitional,in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au fost asumate pentru acest an
bugetar.
Veniturile totale incasate la bugetul local al comunei Urecheni la data de 30.06.2018 sunt in suma de
2048 mii lei,acestea reprezentand un procent de 114 % fata de prevederile trim 2 al anului 2018.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni

pe anul 2018 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.

7/12.02.2018 în baza Legii bugetului nr2/2018.

Primaria Urecheni a incasat la trim 2 al anului 2018

60,3 % din totalul impozitelor si taxelor locale

pentru personae fizice si 70,3% din cele datorate de persoanele juridice(impozit cladiri,teren,mijloace de
transport).Aceste procente se cifreaza la 241,7 mii lei la personae fizice si 20,4 mii lei la persoane juridice.
Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre veniturile proprii
incasate la aceasta data si veniturile proprii programate a se incasa pentru trim.2 al anului 2018 este de
142%.
De asemenea gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual
intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate la data de 30.06.2018 este 42,4 %.

La partea de cheltuieli totale primaria comunei urecheni a inregistrat plati in suma totala de 1334 mii
lei,acestea reprezentand un procent de 74,3 % fata de prevederile trim.2 al anului 2018.Acestea fiind
efectuate pentru sectiunea de functionare.
Astfel la incheierea trimestrului 2 al anului 2018 sau inregistrat plati in suma de 1334 mii lei,acestea fiind
defalcate dupa cum urmeaza:
-

Cheltuieli de personal

- 859 mii lei

-

Bunuri si servicii

-

173 mii lei

-

Transferuri

-

26 mii lei

-

Asistenta sociala

-

152 mii lei

-

Alte cheltuieli

-

4 mii lei

-

Investitii

-

120 mii lei

Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii consiliului local al comunei urecheni executia
bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim 2 al anului 2018,conform anexelor nr.1 si nr.2.
Intocmit,
Ec.Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. II, 2018

Avand in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii Nr 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
•

Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Urecheni;
Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. II al anului 2018 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 a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe
trimestrul II, 2018 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 prevederilor cuprinse in Legea 273/2006 privind
finantele publice locale. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la
aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul II, 2018.

secretar,
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 31.07.2018
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
II, 2018
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si in
art.36 alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local ,fiind astfel
indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lit a, art.45 si ale art.115
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI , intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:

ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul II /
2018 pentru sectiunile functionare si dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor
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 32
DIN 31.07.2018
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
II, 2018
Avand in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si in art.36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(a), art.63 alin.1 lit.(c) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local
, fiind astfel indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.(b), alin 4 lit (a), art.45 si ale
art.115 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile
ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI , intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
II / 2018 pentru sectiunile functionare si dezvoltare, conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si
institutiilor interesate.
Presedinte sedinta,

Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,

secretar
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.

COMUNA URECHENI
NR.5576/25.07.2018

RAPORT
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Avand in vedere necesitatea suplimentarii bugetului pe anumite articole si aliniate din cadrul
bugetului urmare a platilor ce vor trebui a fi efectuate,precum si disponibilul inregistrat in cadrul
altor articole bugetare,din cadrul unor capitole,precum si a solicitarii venite din partea Scolii
gimnaziale Urecheni cu adresa nr. 5599 /25.07.2018,pentru echilibrare este necesara rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli intre capitol,articole si alienate.
Conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001,modificata si
completata prin Legea nr.286/2005,in conformitate cu prevederile art.19 alin 2 din legea
273/2006 privind finantele publice locale,,Legea nr.2/2018- Legea bugetului de stat pe anul
2018,propun rectificarea bugetului local astfel:
Cheltuieli
-suplimentarea prevederilor bugetare alocate initial pentru parohia ingaresti cu suma de 43 mii
lei necesara achizitiei de table,capitolul 67.02 Cultura si religie,titlul 59.12 culte .
-in cadrul capitolului 74.02 Protectia Mediului suplimentam prevederile bugetare la titlul 20
bunuri si servicii cu suma de 20 mii lei reprezentand c/valoarea serviciilor prestate de SC
ROSAL SRL.
-diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 84.02 drumuri si poduri ,titlul 20 bunuri si
servicii cu suma de 63 mii lei .
- prin hcl nr 9/12.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2017 s-a aprobat utilizarea sumei de 293 mii lei

pentru obiectivul

Poduri din beton armat peste paraul raiosu ,avand in vedere faptul ca aceasta lucrare nu se va mai
efectua propun diminuarea prevederilor bugetare si alocarea pentru urmatoarele obiective de
investitii;
•

studiu fezabilitate,avize,taxe,consultant,studii,expertiza tehnica in vederea
pregatirii tuturor documentelor pentru depunere la obiectivul “Retea
alimentare gaz metan comuna Urecheni se propune suma de 100 mii lei

•

modernizare alei pietonale si parcare primarie se propune suma de 173 mii lei

-diminuarea sumei de 89 mii lei din prevederile bugetare alocate initial pentru achizitia unei
camionete ,deoarece pentru achizitia acesteia s-a cheltuit suma de 100,8 mii lei si alocarea pentru
urmatoarele investitii.
•

modernizare teren de sport scoala gimnaziala urecheni 50 mii lei

•

modernizare curti interioare si intrare principala 59 mii lei

-schimbarea destinatiei de la cheltuieli cu proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultant,expertiza tehnica “Modernizare camin cultural
Urecheni”cu Modernizare parcare si alei pietonale camin cultural Urecheni.

Noile prevederi bugetare in urma rectificarii se gasesc in anexele nr.1 si 2 la prezentul
raport.
Contabil,
Vartolomei Maria

PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2018

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2018 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

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 rectificarea
bugetului local al comunei Urecheni 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 rectificarea bugetului local.

Secretar,
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
H O T Ă R Â R EA NR
DIN 31.07. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 5576/25.07.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile

Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;

In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:

Art1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrative
teritoriale Comuna Urecheni sectiunile functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr.1 si 2 la
prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba modificarea listei obiectivelor de invesstitii pe anul 2018 conform anexei nr 3
la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Urecheni Nr.9 din
12.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018, in sensul ca,
suma de 1546 mii lei se va utiliza in anul bugetar 2018 pentru finantarea cheltuielilor
urmatoarelor obiective de investitii:
•

60 mii lei pentru obiectivul de investitii “Poduri din beton armat peste paraul Raiosu.

•

100 mii lei pentru dotarea cu utilitati la obiectivul de investitii Gradinita comuna
Urecheni.

•

100 mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare iluminat public.

•

72 mii lei pentru obiectivul de investitii Infrastructura de apa uzata si statie epurare.

•

100 mii lei pentru obiectivul de investitii construire garaj utilaje.

•

150 mii lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare cu apa.

•

101 mii lei pentru obiectivul achizitie camioneta 6+1

•

60 mii lei pentru obiectivul achizitie alarma ISU.

•

80 mii pentru obiectivul Extindere retea electrica str Castelului.

•

141 mii lei achizitie microbuz scolar.

•

31 mii lei modernizare parcare si alei pietonale Camin cultural Urecheni

•
•

19 mii lei cheltuieli studii ,avize,consultanta,expertiza tehnica Modernizare Camin
cultural com.Urecheni.
50 mii lei cheltuieli studii,consultant, proiect modernizare Dispensar uman

•

100 mii lei cadastru general si evaluare comuna Urecheni

•

100 mii lei SF, avize, taxe, studii,e xpertiza Retea alimentare gaz metan.

•

173 mii lei Modernizare alei pietonale si parcare Primaria Urecheni

•

50 modernizare teren sport Scoala Gimnaziala Urecheni

•

59 mii lei modernizare curte interioara,alee pietonala si parcare Scoala Gimnaziala
Urecheni

Art 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi 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,

H O T Ă R Â R EA NR 33
DIN 31.07. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 5576/25.07.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;
In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:

Art1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii
administrative teritoriale Comuna Urecheni sectiunile functionare si de dezvoltare,
conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba modificarea listei obiectivelor de invesstitii pe anul 2018 conform anexei
nr 3 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Urecheni Nr.9 din
12.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018, in sensul
ca, suma de 1546 mii lei se va utiliza in anul bugetar 2018 pentru finantarea cheltuielilor
urmatoarelor obiective de investitii:
•

60 mii lei pentru obiectivul de investitii “Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu.

•

100 mii lei pentru dotarea cu utilitati la obiectivul de investitii Gradinita comuna
Urecheni.

•

100 mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare iluminat public.

•

72 mii lei pentru obiectivul de investitii Infrastructura de apa uzata si statie
epurare.

•

100 mii lei pentru obiectivul de investitii construire garaj utilaje.

•

150 mii lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare cu apa.

•

101 mii lei pentru obiectivul achizitie camioneta 6+1

•

60 mii lei pentru obiectivul achizitie alarma ISU.

•

80 mii pentru obiectivul Extindere retea electrica str Castelului.

•

141 mii lei achizitie microbuz scolar.

•

31 mii lei modernizare parcare si alei pietonale Camin cultural Urecheni

•
•

19 mii lei cheltuieli studii ,avize,consultanta,expertiza tehnica Modernizare Camin
cultural com.Urecheni
50 mii lei cheltuieli studii,consultant, proiect modernizare Dispensar uman

•

100 mii lei cadastru general si evaluare comuna Urecheni

•

100 mii lei SF, avize, taxe, studii,e xpertiza Retea alimentare gaz metan.

•

173 mii lei Modernizare alei pietonale si parcare Primaria Urecheni

•

50 modernizare teren sport Scoala Gimnaziala Urecheni

•

59 mii lei modernizare curte interioara,alee pietonala si parcare Scoala Gimnaziala
Urecheni

Art 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
URECHENI si institutiile subordonate consiliului local;
Art.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
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.

Anexa nr 1 la HCL Nr 33/31.07.2018

INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL
AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Fata de prevederile HCL nr 7 din 12.02.2018

INDICATOR
Total Venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru sectiunea de dezvoltare
Total cheltuieli
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Servicii religioase
Sustinerea cultelor
PROTECTIA MEDIULUI
Salubritate si gestionarea deseurilor
Colectarea ,tratarea si distrugerea
deseurilor
TRANSPORTURI
Drumuri si poduri

Primar,
Tanaselea Ion

COD
INDICATOR

INFLUENTE
+/- MII LEI

67.02
67.02.06
59.12

0
+43
+43
+43

74.02
74.02.05
74.02.05.02

+20
+20
+20

84.02
84.02.03.01

-63
-63

Contabil,
Vartolomei Maria

Anexa nr.2 la HCL Nr 33/31.07.2018
INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL
AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Fata de prevederile HCL nr7din 12.02.2018;

INDICATOR
Total Venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru sectiunea de dezvoltare
Total cheltuieli
AUTORITATI PUBLICE
Autoritati executive
Cheltuieli de capital
Constructii
Alte active fixe
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Camine culturale
Cheltuieli de capital
Constructii
Alte active fixe
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
Alimentare cu gaze naturale in locuinte
Cheltuieli de capital
Alte active fixe
INVATAMANT
Invatamant secundar inferior
Cheltuieli de capital
Constructii
TRANSPORTURI
Drumuri si poduri
Cheltuieli de capital
Constructii
Primar,
Tanaselea Ion

COD
INDICATOR

INFLUENTE
+/- MII LEI

51.02
51.02.01.03
70
71.01.01
71.01.30
67.02
67.02.03.07
70
71.01.01
71.01.30
70.02
70.02.07
70
71.01.30
65.02
65.02.01.01
70
71.01.01
84.02
84.02.03.01
70
71.01.01
Contabil,
Vartolomei Maria

+84
+84
+84
+173
-89
0
0
0
+50
-50
+100
+100
+100
+100
+109
+109
+109
+109
-293
-293
-293
-293

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
La proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna
Urecheni prin Consiliul Local Urecheni este asociat

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere :
-Adresa conducerii ADI “Valea Topolitei” Nr 1/17.07.2018;
-Prevederile art 6 (A) lit c din Actul constitutive al Asociatiei de Dezvoltare ADI Valea
Topolitei;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind modificarea Actului constitutiv şi al
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna
Urecheni prin Consiliul Local Urecheni este asociat pe care va rog s ail analizati si 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 privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Urecheni prin Consiliul Local
Urecheni este asociat 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, precum si a Actului constitutiv al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “Valea Topolitei”.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la modificarea Actului constitutiv
şi al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care
Comuna Urecheni prin Consiliul Local Urecheni este asociat

secretar,
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 31.07.2018
privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Urecheni prin Consiliul
Local Urecheni este asociat
Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
− prevederile Art. 6 (A) lit. c din Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,ValeaTopolitei", semnat si insusit prin reprezentantul Consiliului Local
Urecheni conform HCL nr.20/2018;
− prevederile Articolului XII din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,ValeaTopolitei", semnat si insusit prin reprezentantul Consiliului Local Urecheni
conform HCL nr. 20/2018;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Urecheni privind modificarea Actului
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI";
− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Urecheni;
− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
− Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciile comunitare de utilităţi publice;
− În baza prevederilor art. 11, art. 36, alineatul (2), lit. e, alin.7, lit. a). și lit. c). art.45,
alineatul (2), lit. f)., art.115, alineatul (1), lit. b). din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" la care Comuna Urecheni este asociat, prin

Actul Adiţional nr. 1/2018 si 2/2018, în formele prevăzute în anexa nr. 1 si 2 la prezenta
hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Comunei Grumazesti în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA TOPOLITEI " să
voteze în favoarea adoptării Actului Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" în forma aprobată potrivit art. 1, si a Actului
aditional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA TOPOLITEI ", " în
forma aprobată potrivit art. 2.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Tanaselea Ion, având funcția de primar ,
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________-, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Urecheni,
Actul Adiţional nr. 1/2018 si 2/2018.
Art. 4. Se împuterniceşte domnul dl. DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de
consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumazesti ,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor
Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VALEA TOPOLITEI " la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Targu Neamt.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Urecheni, domnul Tanaselea Ion.
Art.6. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.

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 34
Din 31.07.2018
privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Urecheni prin Consiliul
Local Urecheni este asociat
Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
− prevederile Art. 6 (A) lit. c din Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,ValeaTopolitei", semnat si insusit prin reprezentantul Consiliului Local
Urecheni conform HCL nr.20/2018;
− prevederile Articolului XII din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,ValeaTopolitei", semnat si insusit prin reprezentantul Consiliului Local Urecheni
conform HCL nr. 20/2018;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Urecheni privind modificarea Actului
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI";
− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Urecheni;
− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
− Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciile comunitare de utilităţi publice;
− În baza prevederilor art. 11, art. 36, alineatul (2), lit. e, alin.7, lit. a). și lit. c). art.45,
alineatul (2), lit. f)., art.115, alineatul (1), lit. b). din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" la care Comuna Urecheni este asociat, prin

Actul Adiţional nr. 1/2018 si 2/2018, în formele prevăzute în anexa nr. 1 si 2 la prezenta
hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Comunei Urecheni în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA TOPOLITEI " să
voteze în favoarea adoptării Actului Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" în forma aprobată potrivit art. 1, si a Actului
aditional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA TOPOLITEI ", " în
forma aprobată potrivit art. 2.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Tanaselea Ion, având funcția de primar
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Urecheni, Actul Adiţional
nr. 1/2018 si 2/2018.
Art. 4. Se împuterniceşte domnul dl. DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de
consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumazesti
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VALEA TOPOLITEI " la Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Targu Neamt.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Urecheni, domnul Tanaselea Ion.
Art.6. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
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.

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,
jud.Neamt”

Avand in vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Consiliul Local exercita
atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei, iar in exercitarea acestor atributii
aprobă, la propunerea Primarului,documentaţiile tehnico –economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, in condiţiile legii, solicitam aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul “Modernizare alei pietonale si parcare Primaria Comunei
Urecheni,jud.Neamt.
-necesitatea Modernizarii aleiilor pietonale si a parcarii Primariei comunei Urecheni care nu a
mai fost reabilitata de peste 10 ani, conditiile atmosferice facand aceste alei impracticabile.
Va supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local Urecheni proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie”Modernizare alei
pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt” pe care va rog sa il analizati si sa il
votati.

Primar.
Tanaselea Ion

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI

REFERAT,
Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt”
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit
carora Consiliul Local exercita atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei, iar in
exercitarea acestor atributii aprobă, la propunerea Primarului,documentaţiile tehnico –economice
pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii, solicitam aprobarea indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul “Modernizare alei pietonale si parcare Primaria Comunei
Urecheni,jud.Neamt.

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): - 185.488,11 lei
Fara TVA

- 155.872,36 lei

Durata de executie a obiectivului: 3 luni;
Capacitati fizice:
- alei si scari din granit -105 mp
- pavaje parcare si curti interioare - 737 mp

Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local.

Avand in vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul” Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,Jud.Neamt”

Intocmit,
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
HOTĂRÂREA NR
31.07.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere referatul intocmit de catre doamna Vartolomei Maria consilier
superior din cadrul Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarare cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,
jud.Neamt”
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013

 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare alei
pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt” conform Fazei-Costurile
estimative ale investitiei- intocmit de SC. RALEXAL PROCONSTRUCT SRL, cuprins in
Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): - 185.488,11 lei
Fara TVA

- 155.872,36 lei

Durata de executie a obiectivului: 3 luni;
Capacitati fizice:
- Alei si scari din granit -105 mp
- Pavaje parcare si curti interioare - 737 mp

Art.2 Se aproba finantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 185.488,11 lei.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 35
31.07.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere referatul intocmit de catre doamna Vartolomei Maria consilier
superior din cadrul Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarare cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investitie,”Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,
jud.Neamt”
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013

 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare alei
pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt” conform Fazei-Costurile
estimative ale investitiei- intocmit de SC. RALEXAL PROCONSTRUCT SRL, cuprins in
Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): - 185.488,11 lei
Fara TVA

- 155.872,36 lei

Durata de executie a obiectivului: 3 luni;
Capacitati fizice:
- Alei si scari din granit -105 mp
- Pavaje parcare si curti interioare - 737 mp

Art.2 Se aproba finantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 185.488,11 lei.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.
Presedinte sedinta,

Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,

secretar
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.

