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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIIJL LOCAL AL COM. URECHENI
Nr 2689 125.03.2020

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

incheiat astd2i25.03.2020 in cadrul qedin{ei ordinare a Consiliului local al comunei Urecheni.

Convocarea Consiliului local s-a lbcut potrivit Dispoziliei nr 87 din 16.03.2020 a Primarului

comunei Urecheni.

Invitalia la gedin{d a consilierilor s-a fbcut in scris, precizdndu-se ordinea de zi, data, ora. qi locul

deslbgurlrii.

Ordinea de zi afost adusi la cunogtinJa locuitorilor comunei prin afiqarea ,,publicaliei

referitoare la elaborarea proiectelor de hotf,rdre ce urmeazd sd fie supuse spre analizf,, avizate qi

adoptare de c[tre Consiliul local al comunei Urecheni", afiqarea invitaliei qi a dispoziliei primarului, la

afiqierul primdriei.

Avand in vedere decretarea starii de urgenta din data de 16.03.2020 precum si masurile luate

pentru impedicarea aparitiei si raspandirii Coronavirusului COVID-19 au fost anuntati telefonir; toti

consilierii locali de modul de desfasuLrare a sedintei astfel consilierii locali vor participa la sedinta

separate in doua grupuri cu un numal'maxim de 8 persoane in sala de sedinta, se va pastra o distanta de

minim 2 m intre consilieri, toti cei prezenti vor purta masti de protectie si manusi.

La sedinta participa domnul primar Tanaselea Ion, domnul Axinte Ovidiu, secretar general

UAT Urecheni cu exercitare temporarra..

Se face apelul nominalalconsilierilor de catre domnulAxinte Ovidiu gi se informeazdc:,6

gedin{a este legal constituitA, fiind prezenli 12 consilieri locali dintr-un numar de l3 in functie. De la

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

Domnul primar informeaza pe domniiconsilieri ca, a decis introducereainafaraordinii de zi a unui

Proiect de hotarare privind utilizareafondului de rezerva si asigurarea resurselor financiare nec,esare

cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus (Covid-19)

pe care ii roaga sa fie de acord cu inllroducerea acestuia pe ordinea de zi.

Domnul primar da cuvantul presedintelui de sedinta domnul consilier local Pavel Mihai.

Domnul presedinte solicita votul donnnilor consilieri locali pentru introducerea pe ordinea de zi a

Proiectului de hotarare privind utilizitreafondului de rezerva si asigurarea resurselor financiare

necesare

cheltuielilor ocazionate de prevenirea sicombaterea infectiilor cu noul Coronavirus (Covid-19)'



In unanimitate de voturi l2 pentru s il aprobat introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare

privind utilizareafondului derezerva si asigurarea resurselor financiare necesare cheltuielilor

ocazionate de prevenirea si combaterrla infectiilor cu noul Coronavirus (Covid-19).

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

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

28.02.2020.

2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 20201.

-initiator primar Tanaselea lon

3. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hcl Urecheni nr 7 din 11,02.2020 privind aprobarea

bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020. - initiator primar Tanaselea Ion

4. Proiect de hotarare privind rertragerea Municipiului Roman din cadrul Asocia{iei de Dezvoltare

Intercomunitarl Aqua Neamf gi modificarea Actelor Statutare ale Asociafiei de Dezvoltare

Intercomunitar5 "AQUA NE.arMf" . - initiator primar Tanaselea Ion

5. Proiect de hotarare privind utilizarea fondului de rezerva si asigurarea resurselor

financiare necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul

Coronavirus (Covid-19) - initiator primar Tanaselea Ion

6. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL PAVEL MIHAI

7. RAPORT DE ACTIVITATE ICONSILIER LOCAL SPATARIU GHEORGHE

8. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL TANASELEA IOAN

g. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL ALEXANDROAIA DOINITA

10. RAPORT DE ACTIVITATE ICONSILIER LOCAL LIVADA FANICA

11. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

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

Se trece la dezbaterea primului proiect pe ordinea de zi.

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

28.02.2020.

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

secretar da citire Procesului verbal all sedintei ordinare din data de 28.02.2020.Intteaba pe domnii

consilieri locali daca sunt completari sau opinii cu privire la redactarea si continutul Procesului verbal

de sedinta. Nefiind nici o completarer a opiniilor exprimate in gedinfa anterioard a consiliului lor:al,

procesul verbal este supus la vot, fiind aprobat in unanimitate de toti cei 12 consilieri locali pr<>zen[ila

aceasti gedinJd.
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2. Proiect de hotarare cu privire ler alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprili e 21,020.

Se prezinta referatul de aprobare, raportul de specialitate si proiectul de hotarare. Comisia juridir:a

avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestuiproiect de
hotarare se supune la vot fiind adoptata cu un numar - 12 voturi pentru, Hotararea Nr 19

/25.03.2020.

3. Proiect de hotarare cu privire laL modificarea Hcl Urecheni nr 7 din 11.02.2020 privind
aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020. - initiator prim:lr

Tanaselea Ion

Prin Adresa Nr 2378103 .03.2020 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
LegalitatiiActelor ni s-a semnalat incralcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL
Urecheni nt 712020 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect

de hotarare pentru modificarea HCL lJrecheni nr 712020; Se prezinta referatul de aprbare , raportul de
specialitate si proiectul de hotarare. Comisiile de specialitate avizeazafavorabil 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 20 /25.03.2020.

4. Proiect de hotarare privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociafiei de

Dezvoltare Intercomunitarl Aqura Neam! Ei modificarea Actelor Statutare ale Asociafieiide

Dezvoltare Intercomunitari "A()UA NEAMT". - initiator primar Tanaselea Ion

Avdnd in vedere Notificarea nr.4284 <Lin21.02.2020 a Municipiului Roman prin care solicitd U.drT-

urilor membre ale Asocia{iei sd supunii votului Consiliului local retragerea din cadrulAsocia{iei de
Dezvoltare lntercomunitarl Aqua Nearn{;

Avdnd in vedere prevederile art. l0 alin. l1) din Legea nr.5l/2006 a serviciilor comunitare de utiilitd{i

publice, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, ale Legii nr.24112006 privind serviciul de

alimentare cu apd qi de canalizare, cu nnodificirile gi completdrile ulterioare, precum gi ale Hot6r6irii

Guvemului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale asociafiilor

de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitali publice;

Avand in vedere faptul ca, prin retragerea municipiului Roman din asociatie s ar pune in pericol

absortia si derularea unor noi proiecte in cadrul asociatieiprecum si faptul imputarii unor sume

compensatorii municipiului Roman ar oreea mari dezechilibre bugetare la nivelul municipiului;

Vd supun dezbaterii prezentul proiect dLe hotdrdre, privind retragerea Municipiului Roman din cadrul

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar[ Aqua Neam{ qi modificarea Actelor Statutare ale Asocia{iei

de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA. NEAMT" pe care vi rog sd il aprobali. ; Se prezinta referatul

de aprobare , raportul de specialitate si proiectul de hotarare. Comisiile de specialitate avizeaza
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favorabil proiectul de hotarare. Nemarifiind

supune la vot fiind adoptata cu un nulmar -

alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se

l2 voturi pentru, Ilotararea Nr 2l /25.05.2020.

5' Proiect de hotarare privind util,izarea fondului de rezerva si asigurarea resurselor finaLnciare
necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coroninvirus
(Covid-19) - initiator primar Tan:rselea Ion

Avand in vedere:

Evolutia situatiei epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul aparitiei si raspandirii
Coronavirusului COVID- I 9:

Hotararea nr 1 din 17 -03.2020 a Comitetului local pentru Situatii de Urgenta prin care a fost aprobat
programul de masuri pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu Coronavirus(Covid-19) din comuna
Urecheni, j udetul Neamt;

Necesitatea alocarii unor sume de bani din fondul de rezervain vederea achizitionarii unor materiale de
protectie necesare desfasurarii in bune conditii aactivitatii,precum si asigurarea hranei si apei potabile
pentru persoanele aflate in izolare la domiciliu la cererea acestora:

Hotararea 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 achizitionar-ea
unor materiale de protectie,constand in costume, manusi, masti si substante de dezinfectie si asigurarea
la solicitarea persoanelor aflate in autoizolare sau izolare la domiciliu a necesarului de hrana si apa.

Se impune adoptarea unei hotarari de consiliu local pentru utilizarcafondului de rezerva si asigurarea
resurselor financiare necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul
Coronavirus (Covid-l 9)

Va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind utilizareafondului de rezerva si
asigurarea resurselor financiare necesalre cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea
infectiilor cu noul Coronavirus (Covid-19) pe care va rog sail analizati si sa il votati.

Se prezinta referatul de aprobare , raportulde 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 fiirnd adoptata cu un numar - 12 voturi pentru, Hotararea Nr 22
/25.03.2020.

In continuare domnii consilieri locali Tanaselea Ioan, Spatariu Gheorghe,Alexandroaia Doinita, F,avel
Mihai, Livada Fanica prezintarapoartele de activitate pentru anul2019.

La rubrica diverse domnul primar prezintadomnilor consilieri locali Programul de masuri adoptat prin
Hotararea Nr I a Comitetului local pentru situatii de urgenta.
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Domnul Axinte Ovidiu intreaba pe

pentru sedinta viitoare raspunsul fii

Intrucat alte intrebari, interpelari si

i consilieri locali daca au propuneri de proiecte de hotarare

negativ.

probleme de analizatnu mai sunt iar punctele inscrise pe ordinea
de zi au fost discutate, cu permisi domnilor consilieri, presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile de astazi.

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

PRE$EDINTE DE $EDI
Consilier local

Pa

Contrasemneazd:
secretar general UAT Urecheni

A


