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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILI]JL LOCAL AL COM. URECHENI
Nr 3141 /24.04.2020

P R O C E S  V E R B A L

incheiat astilzi 24.04.2020 in cadrul gedin{ei ordinare a Consiliului local al comunei Urecheni.

Convocarea Consiliului local s-a fbcut potrivit Dispoziliei nr 102 din 15.04.2020 a Prin:rarului

comunei Urecheni.

Invita{ia la qedinld a consilierilor s-a fdcut in scris, precizdndu-se ordinea de zi, data, ora qi locul

desftqurdrii.

Ordinea de zi a fost adusl la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigarea ,,publicaliei

referitoare la elaborarea proiectelor de hotdrdre ce urme.v[ sd fie supuse spre analizS, avizare gi

adoptare de cltre Consiliul local al comunei Urecheni", afigarea invitaliei gi a dispoziliei primanului, la

afiqierul primdriei.

Avand in vedere prelungirea s;tarii de urgenta precum si masurile luate pentru impedicarea

aparitiei si raspandiriiCoronavirusuluiCOVID-19 au fost anuntatitelefonic toti consilierii locali de

modul de desfasurare a sedintei astfell consilierii locali vor participa la sedinta separat in doua g;rupuri

cu un numar maxim de 8 persoane in sala de sedint4 se va pastra o distanta de minim 2 m intre

consilieri, toti cei prezenti vor purta rnasti de protectie si manusi.

La sedinta participa domnul primar Tanaselea Ion, domnul Axinte Ovidiu, secretar gen,eral

UAT Urecheni.

Se face apelul nominalalconsilierilor de catre domnulAxinte Ovidiu gi se informeazdcd

gedin{a este legal constituitd, fiind prezenJi 12 consilieri locali dintr-un numar de 13 in functie. De la

lucrarile sedintei ordinare lipseste motivat medical domnul consilier local Macarie Constantin conform

adeverintei nr 52122.04.2020 care v a fi atasata la dosarul de sedinta.

Domnul primar informeaza pe domnii consilieri ca, a decis introducerea inafara ordinii de zi a doua

proiecte de hotarare pe care ii roaga sa fie de acord cu introducerea acestostora pe ordinea de zl.

Domnul primar da cuvantul presedintelui de sedinta domnul consilier local Popa Paul.

Domnul presedinte solicita votul domLnilor consilieri locali pentru introducerea pe ordinea de zi 'al.

l. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul

2020.

2. Proiect de hotarare privincl modificarea HCL Nr 16/28.02 .2020 cu privire la instituirea

taxei de habitat cu destimafie speciali de salubrizare qi aprobarea Regulamentului
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privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei

cu destinafie speciall de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice de pe

raza U.A.T. Comuna Urecheni.

In unanimitate de voturi 12 pentru s a aprobat introducerea pe ordinea de zi a;

1. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul

2020.

2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Nr 16128.02 .2020 cu privire la instiituirea

taxei de habitat cu destinafie speciall de salubrizare qi aprobarea Regulamentului

privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei

cu destinafie speciali de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice de pe

raza U.A.T. Comuna Urecheni.

Domnul presedinte de sedinta da citire ordinii de zi dupa cum urrnetva:

l. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de

25.03.2020.

2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2020.

-init iator primar Tanaselea lon

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului executiei bugetului local al cornunei

URECHENI pe trimestrul l[ 2020 - initiator primar Tanaselea Ion

4. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul

2020.- initiator primar Tanaselea Ion

5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Nr 16/28.02.2020 cu privire la instituirea

taxei de habitat cu destinafie speciali de salubrizare gi aprobarea Regulamentului

privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu

destinafie speciali de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice de pe raza

U.A.T. Comuna Urecheni. -initiator primar Tanaselea Ion

6. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Se supune votului deschis ordinea de zi prezentatd fiind aprobata in unanimitate. (12 voturi prentru).

Se trece la dezbaterea primului proiect pe ordinea de zi.

1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de

25.03.2020.

A fost pus la dispozilia consilierilor locali, in timp util, procesul verbal al gedinlei anterioare. Domnul

secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25.03.2020. Intreaba pe domnii
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consilieri locali daca sunt completari sau opinii cu privire la redactarea si continutul Procesului verbal

de sedinta. Nefiind nici o completare a opiniilor exprimate in gedin{a anterioard a consiliului local,

procesul verbal este supus la vot, fiind aprobat in unanimitate de toti cei 12 consilieri locali prez:enlila

aceastd gedinfa.

2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2020.

Se prezinta referatul de aprobare, raportul de specialitate si proiectul de hotarare. Comisia juridica

avizeaza favorabil proiectul de hotarane. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de

hotarare se supune la vot fiind adoptata cu un numar - 12 voturi pentru, Hotararea Nr 23

t24.04.2020.

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului executiei bugetului local al comunei

{IRECHENI pe trimestrul I 2020 - initiator primar Tanaselea Ion

Domnul primar Tanaselea Ion da citire raportului intocmit de catre doamna consilier superior

Vartolomei Maria din cadrul compartimentului financiar contabil in care se precizeaza urmatoarele:

In baza art. 49 aliniat ( I 2) litera a) din Legea nr.27312006 privind finantele

publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.63130.03.201O"In lunile aprilie,iulie si

octombrierpentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrierpentru trimestrul al patrulear

,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si

aprobare ,executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni", cu exceplia bugetului imprumuturilor

externe gi inteme, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor,

prin rectificare bugetard locald, astfelincdt la sfdrqitul anului:

a) sd nu inregistreze pl5ti restante;

b) diferenfa dintre suma veniturilor incasate gi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finan{area

exerciliului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pldlilor efectuate qi a pldtilor restante, pe de altii

parte, sd fie mai mare decdt zero.

Bugetul propriu al Comunei Urecheni pe anul 2020 s-a aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.

7 I 1 1 .02.2020 in baza Le gi i b u get ului rr. 5 I 2020.

Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu incasarile si

platile efective pe surse de finantare, inregistrate la data de 31.03.2020.

Analiza acestor indicatori permite formularea unor observatii si desprinderea catorva concluzii

pe care le prezentam in continuare.

Pe surse de venit fata de debitele pentru anul2020 pentru stabilirea gradului de colectare in functie

de care se repartizeaza sumele alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrareia

bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare bugetului local pentru anul20120

conform art33 alin 4 din Legea 27312006 privind Finantele publice locale situatia se prezinta astlbl;
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Nr.
Crt.

DENUMIRE INDICATOR

Drepturi
constatate in
anul2020 Drepturi

constatate
trim.l2020

Incasari
realizale
aferente
drepturilor
constatate
l a  3 1 . 0 3 .
2020

% olo

0 I 2 J 4 5:4t2 6==413
Impozit pe cladiri de la persoane fizice cocl-
07.02.01.0r 77.000 20.000 38940 50,57 | t  4 .7

2
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane
juridice,cod 07.02.01.02 8.000 2.000 7 r 8 8.97 3i;,9

J

Impozit pe terenuri de la persoane fizice,cod
07.02.02.01 97.000 25.000 49186 50.7 lgt6,74

A
tltpuztL sl raxa pe leren oe la persoane
j uri di ce,cod 07 .02.02.02 2.000 2.000 203 l 0 , l  5 1 0 , l 5

5 Impozit pe terenul din extravilan,cod O7.02.02.03 67.000 17.000 36904 55,08 217.08

A

7

Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane ftzice,cod | 6.02.02.0 l 1s5.000 59.000 58379 37.66 98,94
Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane juridice,cod 1 6.02.02.02 27.000 7.000 s089 18,95 72.7

8 Venituri din concesiuni si inchirieri,cod 30.02.05 46.000 20.000 16694 36,29 83.47

TOTAL
479.000

152.000 206113 43.03 135.60

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii
tuturor sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte demlate
in interesul comunitatii locale,respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare,pe destinatiile stabilite,respectandu-se
reglementarile Legii 50012002 privind engajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor.

in conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit.c) qialin.(4) lit.a) qi lit.b), din Legeanr.Zl5/2001-
legeaadminis t raf ie ipubl ice locale-republ icatd,PROPUNEMaprobareacontu lu ide incheierea

exercitiului bugetar pe trim ll 2020 conforrn anexelor privind contul de execu{ie al bugetului local -

total, respectiv al sec{iunii de func{ionare qi secfiunii de dezvoltare .

Se prezinta referatul de aprobare, raportul de specialitate si proiectul de hotarare. Comisiile de
specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui
proiect de hotarare se supune la vot fiind adoptata cu un numar - 12 voturi pentru, Hotararea Nr 24
/24.04.2020.

4. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 20"20.-
initiator primar Tanaselea lon

Domnul primar Tanaselea Ion da citire raportului intocmit de catre doamna consilier superior
Vartolomei Maria din cadrul compartimentului financiar contabil in care se precizeaza urmatoarele:
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Prin Hotararea Consiliului Local Urecheni nr.7 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului local
de venituri si cheltuieli pentru anul2020,conform art.36,alon.1din legea 27312006a fost aprobat si
constituirea uni fond de rezerva bugeterra,in suma de 150000 lei,pentru finantarea unor cheltuieli
urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar,pentru inlaturarea efectelor unor
calamitati naturale,precum si pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ -terit<lriale

in situatii de extrema dificultate,la cererea publica a primarilor acestor unitati ori din initiativa proprie.
Prin Hotararea Consiliului local nr.22 din25.03.2020 privind rectificarea bugetuluide venituri si

cheltuieli s-a aprobat disponibilizarea a 50.000 lei din fondul de rezervapentru asigurarea de
hrana,medicamente,produse igienico-sanitare si alte materiale .

Conform Hoatrarii Comitetului Judetean pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea
masurilor necesare cresterii capacitatii de interventie in prevenirea si combaterea infectiilor cu noul
Coronavirus,se stabileste in sarcina unitatilor administrativ -teritoriale prin intermediul primarilor si al
consiliilor locale sa asigure fonduri proprii necesare contravalorii cheltuielilor pentru achizitionarea
unor materiale de protectie,constand in costume,manusi,masti si substante de dezinfectie si asigurarea
la solicitarea persoanelor aflate in autoizolare sau izolarc la domiciliu a necesarului de hrana si apa
precum si dotarea si amenajarea unor spatii de izolare.

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni inregistrata sub nr.
121.04.2020 suma de 24000lei din suma disponibilizata din fondul de rezerva din bugetul aferent
anului 2020 se va asigura cheltuieli cu dotarea siamenajarea unor spatii de izolare la nielul UAT
Urecheni

Fata de cele mai sus mentionate, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dotarea si

amenajarea de spatii de izolare ,va rog a dispune: Modificarea repartizarii si rectificarea sectiunii de
functionare a BVC pe anul 2020 cu influentele mai sus mentionate,conform anexei la prezentul relbrat.

Se prezinta referatul de aprobare, raportul de specialitate si proiectul de hotarare. Comisiile de
specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestuLi
proiect de hotarare se supune la vot fiind adoptata cu un numar - 12 voturi pentru, Hotararea Nr

25 /24.04.2020.

5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Nr 16/28.02.2020 cu privire la instituirea taxei de
habitat cu destinafie speciali de salubrizare gi aprobarea Regulamentului privind

implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinafier
speciall de salubrizare pentru utilizatorii persoane fzice si juridice de pe raza U.A.T.

Comuna Urecheni. -initiator prirnar Tanaselea Ion

Prin Adresa Nr 3426114.04.2020 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
LegalitatiiActelor ni s-a semnalatincalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL



laUrecheni nr 16/28.02'2020 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui
proiect de hotarare pentru modificarea HCL Urecheni nr 16/2g.022020:

Se solicita modificarea HCL nr l6 in sensul abrogarii art I alin (2) lit (b care afost adoptat de catre
consiliul local urecheni cu incalcarea urmatoarelor prevederi legale:

a) Art 3, art 13 alin (3) si art24 alin (l) tit (b din Legea nr 10112006:
b) Art 30 alin (6) din Legeanr 273/2006;

c) Art484 alin (3) din Legea nr22712015

Se prezinta referatul de aprobare si proiectul de hotarare. Comisiile de specialit ate avizeaza
favorabil proiectul de hotarare. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestuiproiect de hotarare se
supune la vot fiind adoptata cu un numar - l2 voturi pentru, Hotararea Nr 26 /24.04.2020.

Domnul Axinte Ovidiu intreaba pe domnii consilieri locali daca au propuneri de proiecte de hotarare
pentru sedinta viitoare raspunsul fiind negativ. Se reaminteste domnilor consilieri locali despre
obligatia depunerii declaratiilor anuale de avere si interese.

Intrucat alte intrebari, interpelari si problem e de analizatnu mai sunt iar punctele inscrise pe ordinea
de zi au fost discutate, cu permisiunea domnilor consilieri, presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile de astazi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Consilier local

Contrasemneaz6:
secretar general UAT Urecherri

Axinte Ovidiu,rlw*
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