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ROMANIA
JUDETUL NBAMT

CONSILIUL LOCAL AL COM. URECHENI
NrJ 9.05.2020

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

incheiat astdzi29.05.2020 in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Urecheni.

Convocarea Consiliului local s-a fbcut potrivit Dispoziliei nr 111 din20.05.2020 aPrimarului

comunei Urecheni.

Invitatia la qedin{d a consilierilor s-a fbcut in scris, preciz6ndu-se ordinea de zi, data, ora gi locul

desftgurdrii.

Ordinea de zi a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afiqarea ,, publicaliei

referitoare la elaborarea proiectelor de hotdrAre ce urmeazd sd fie supuse spre analizd, avizare qi

adoptare de cdtre Cons:iliul local al comunei lJrecheni", afrsarea invitaliei gi a dispozifiei primarului, la

afiqierul primdriei.

Avand in vedere starea de alerta au fost dispuse masuri pentru desfasurarea in bune conditii a

sedintei se va pastra o distanta de minim 2 m intre consilieri, toti cei prezenti vor purta masti de

protectie.

La sedinta participa domnul primar Tanaselea Ion precum si doamna consilier superior Manole

Carmina cu atributii delegate de secretar general UAT Urecheni pe perioada in care domnul Axinte

Ovidiu se afla in concediul de odihna.

Se face apelul nominal al consilierilor de catre doamna Manole Carmina gi se informeazd. cd.

gedinla este legal constituiti, fiind prezen\i 12 consilieri locali dintr-un numar de 13 in frinctie. De la

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

adeverintei nr 52/22.04.2020 .

Domnul primar infonneazape domnii consilieri ca, a decis introducereainafaraordinii de zi a unui

proiecte de hotarare pe care iiroaga sa fie de acord cu introducerea acestuia pe ordinea de zi.

Domnul primar da cuvantul presedintelui de sedinta domnul consilier local Spatariu Gheorghe.

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

1. Proiect de hota.rare cu privire la actualizarea Programului de achizifii publice pentru anul
2020.

In unanimitate de voturi 12 pentru s a aprobat introducerea pe ordine a de zi a:

1. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Programului de achizi{ii publice pentru

anul2020.



I

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

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

24.04.2020.

2, Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2020.-

initiator primar Tanaselea Ion

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

2020.-initiator primar Tanaselea Ion

4. Proiect de hotarare cu privire Ia acordarea unui mandat special.- initiator primar

Tanaselea Ion

5. Proiect de hotarare cu privire la actualwarea Programului de achizifii publice pentru anul

2O20.-initiator primar Tanaselea Ion

6. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Se supune votului deschis ordinea de ziprezentatd fiind aprobata in unanimitate. ( 12 voturi pentru).

Se trece la dezbaterea primului proiect pe ordinea de zi.

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

24.04.2020.

A fost pus la dispozifia consilierilor locali, in timp util, procesul verbal al qedinlei anterioare. Doamna

Manole Carmina da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 24.04.2020. Intreaba pe

domnii 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 gedinla anterioard a consiliului

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

prezenfi la aceasti qedinfi.

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

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

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 27

t29.05.2020.
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3. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 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:

Potrivit prevederilot art 14 si 21 din Ordonanta de urgenta a GuvemuluJr m502020 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 si ale adreselor nr.9263122.04.2020 si 9729 din30.04.2020

a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt ne sunt comunicate repartizarca pe trimestre si

influentele asupra urmatorilor indicatori :

- sumele din din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06 cu

suma de + 32 mii lei ,

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 04.02.04 cu suma de -

15 mii lei,

- cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.01cu suma de - 1 mii lei.

Avand in vedere prevederile Ordinului 413512020 privind crearea si/sau intarirea capacitatli

sistemului de invatarmant preuniversitar prin invatare on-line in contextual pandemiei COVID-l9.

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni inregistrata sub nr.

1I9.05.2020,sulna de 30 mii lei din fondul de rezewa din bugetul aferent se disponibilizeaza si se va

asigura achizitionarea de echipamente informatice care sa asigure accesul la activitatile didactice la

distanta elevilor din medii defavorizate.

Fata de cele mentionate si pentru acoperirea unor cheltuieli necesare bunei desfasurari a activitatii, va

rog a dispune:

- lutilizarea sumei de 30 mii lei din fondul de rezerva pentru finantarea cheltuielilor privind achizitia

de echipamente informatice

- modificarearepartizarii pe trimestre si rectificarea sectiunii de functionare a Bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2020 cu influentele mai sus mentionate si a anexei la prezentul referat.

Va rugam sa luati masurile necesare si asigurarea celor mentionate mai sus.

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

specialitate avizea'za favorabil proiectul de hotarare. Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui

proiect de hotarare se supune la vot fiind adoptata cu un numar - I2 voturi pentru, Hotararea Nr

28 t29.05.2020.
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4. Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special.- initiator primar Tanaselea

Ion

in conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Acordul de Parteneriat incheiat in vederea

realizdriiproiectului "Sistem de Management Integrat al Deqeurilor in Judeful Neam!", Asocialia de

Dezvoltare Interoomunitard ,,ECONEAMT", cu sprijinul Consiliului Judelean Neam!, a inifiat qi

derulat in numele Judelului Neam! precum qi a unitdlilor administrativ-teritoriale asociate, o

procedurd de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activitdlilor componente ale serviciului de

salubrizare pentru Zona 3 a judelului, respectiv pentru colectarea qi transportul deqeurilor, precum

qi pentru operarea instalaliilor de gestionare a deqeurilor.

in urma deruldrii procedurilor de achizilie publicd, a fost declaratd cAqtigdtoare oferta depusd de

Asocierea S.C. R.OSSAL S.R.L. Roman - S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava- contract nr.

63160910r.03.2017 .

Atribuirea qi incheierea contractelor mai sus-menfionate, au fost aprobate de cdtre Consiliul Local

Urecheni in baza; Hotdrdrii nr. 66.19 .12.201 6.

Conform prevederilor art. 14 din contractul de delegare, delegatul (operatorul) are obligafia

achitdrii redevenlei c[tre delegat in tranqe trimestriale, pdnd la data de 15 ale primei luni urmdtoare

trimestrului pentru care se face plata,in caz de neplatd la termen urmdnd sd plSteascd penalitSli de

intdrziere egale cu nivelul dobdnzii datorate pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, pentru

fiecare zi deintdrziere. Beneficiarii redevenlei sunt Consiliul Judefean Neam! Ei Consiliul Local

Tdrgu Neam!, proprietari ai investiliilor din Zona 3.

Avdnd in vedere evolulia la nivel mondial qi nafional a ameninfdrii create de pandemia de COVID-

19, aceasta a condus la un nivel scdzut al incasdrilor din serviciile de salubrizare, motiv pentru care

operatorii zonali au solicitat luarea unor mdsuri de amdnare a termenului de platd, a redevenlei

datorate inbaza contractelor de delegare.

in conformitate cu prevederile art. 13 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localitdtilor

nr. 101/2006 cu modificdrile ;i completdrile ulterioare,

"(l) Raporturile juridice dintre autoritdlile deliberative ale unitdlilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucure;ti sau dintre asocialiile de demoltare intercomunitard;i

operatorii serviciului de salubrizare, dupd caz, sunt reglementate prin:

a) hotdrdri privind darea in administrare a serviciului, adoptate de outoritdlile deliberative ale

unitdlilor administrativleritoriale/sectoarelor municipiului Bucure;ti, in cazul gestiunii directe;
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b) hotdrdri privind atribuirea Si tncheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de

autoritdlile deliberative ale unitdlilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucure;ti ori,

dupd caz, de adundrile generale ale asocialiilor, in cazul gestiunii delegate.

Potrivit dispozifiilor art. 8 alin. (3) Iit. d2 din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de

utilitdli publice, cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare, autoritdlile administra[iei publice locale au

competenld exclusivd, in condiliile legii in ceea ce prive;te "aprobarea modificdrii contractelor de

delegare a gestiunii".

Prin derogare de la prevederile art. 14 din contractul de delegare care stipuleazd cd plata

redevenlei de cdtre delegat (operator) se face trimestrial, art. 26 alin. (3) prevede cd in cazll unor

evenimente neprevdzute care nu constituie motiv de forfd major6, parlile pot renegocio termenii ;i

condiliile, in scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al contractului.

Pentru aplicarea art. 26 alin. (3) din contractul de delegare, s-a apreciat cd este necesard

adoptarea unui act adilional la contractul de delegare. Art. 28 alin (1) din contract stipuleazd cd

"Modificarea prezentului contract se face numai prin act adilional tncheiat in scris intre pdrlile

contractante".

in conformitate cu prevederile art. 13 din Anexa nr. I la Decretul nr. 19512020 privind

instituirea Stdrii de urgenfd pe teritoriul Rom6niei qi respectiv art. 19 din Anexa nr. I la Decretul nr.

240/2020 privind prelungirea stdrii de urgenld pe teritoriul Romdniei, se dispun mdsuri pentru

asigurarea....continuitdlii funcliondrii.....tuturor serviciilor de utilitate publicd.

Judeful Neam! impreund cu UAT Tdrgu NeamJ sunt beneficiari ai redevenlei pentru Zona 3 in

calitate de proprietari ai investiliilor transmise in concesiune. tn conformitate cu prevederile art. 20

alin. (6) aplicabile atL.20 alin. (4) qi art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutul Asociafiei, pentru modificarea

prevederilor contractuale referitoare la redevenfd, este necesar un mandat favorabil acordat prin

hotdrdrea Consiliului Local Urecheni. Prin aplicarea prevederilor art. 10, alin. (5"1) din Legea nr.

5112006, in situalia tn care autoritdlile deliberative ale unitdlilor administrativleritoriale nu se

pronunld asupra hotdrdrilor privind acordarea mandatelor speciale prevdzute lo alin. (5) tn termen de

30 de zile de la primirea solicitdrii, se prezumd cd unitdlile administrativ-teritoriale au acceptat tacit

delegarea atribuliilor lor.

Conform dispoziliilor art. 129 alin. (7) lit. n), din Ordonanla de Urgenld m. 5712019 privind

Codul administrativ, in exercitarea atribuliilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine,

consiliul local asigurd potrivit competenfelor sale qi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea

serviciilor comunitare de utilitate publicd de interes local.

Se prezinta 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 29 129.05.2020.
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5. Proiect de hotarare cu privire la actuabzarea Programului de achizifii publice pentru anul

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. 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 30/29.05,2020.

Doamna Manole Carmina 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 probleme de analizat nu 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 prezenttlproces verbal in doua exemplare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Consilier local

Contrasemneazd:
secretar general UAT Urecheni


