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ROMANIA 

JUDETUL BACĂU 

UAT COMUNA URECHEŞTI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. / .02.2021 

Privind desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase 
compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora şi valorificarea deşeurilor din plastic 
(PET-uri), fier, hârtie/carton, sticlă, etc. 

Având în vedere: 
- Legea nr. 181 din 19 august 2020.;
- Referatul de aprobare nr_/_.02.2021,

Luând în considerare Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului nr _/_.02.2021 şi Rapoartele de avizare ale comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local, 

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197 si art. 200 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată şi completată: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba achiziţionarea unor utilaje noi sau second-hand, după cum 
urmează: 

A) Tractor cu încărcător frontal,

B) Remorcă,
C) Tocător resturi vegetale profesionist,
D) Presă peturi (sau alte plasticuri).
Art. 2. Amenajarea unui spaţiu de aproximativ 2000 mp pentru colectarea

deşeurilor de fier. Pe acest teren, care va fi împrejmuit, se va construi o magazie pentru 
deµuzilar ea li�r Liei. 

Confecţionarea de boxe din fier beton şi plasă de buzău sau ciur şi amplasarea 
acestora în mai multe locuri din comună (cât mai des posibil) pentru a putea colecta 
selectiv materialele reciclabile, respectiv sticla, hârtia şi plasticul, rămânând astfel doar 
gunoiul menajer de colectat de către ADIS (Romprest), din tomberoanele deja existente. 

O dată pe lună, în zile prestabilite, se va colecta: o zi frunzele şi materialul lemnos, o 
zi fierul, o zi plasticul, o zi hârtia şi o zi sticla, în vederea valorificării. Programul va fi afişat 
vizibil lângă boxe. 

După ce vom achiziţiona utilajele şi vom amenaja spaţiul, vom putea aduce la 
cunoştinţa oamenilor necesitatea selectării deşeurilor (verbal şi în scris). 

În cazul în care va fi pus la dispoziţia cetăţenilor încă un set de tomberoane special 
pentru colectarea deşeurilor RECICLABILE (aşa cum este normal şi necesar), vom renunţa la 

achiziţionarea presei de peturi şi la confecţionarea boxelor. 



' I 

extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea 

schemei „plăteşte pentru cât arunci" şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul 

rural. 

Art. 2 

(1) Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei

anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în 

continuare AP. 

(2) Criteriile de conformitate pentru deşeurile biodegradabile, aditivi şi agenţi auxiliari care

urmează a fi supuşi compostării şi digestiei anaerobe sunt definite în Normele tehnice privind activitatea de 

compostare şi digestie anaerobă, denumite în continuare Norme tehnice, emise prin ordin comun de 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(3) Materiile prime permise în procesul de compostare şi digestie anaerobă sunt precizate în

Normele tehnice. 

(4) Tratarea biologică prin compostare/digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile este

condiţionată de tipul deşeurilor şi modul de colectare a acestora. Astfel sunt admise la compostare 

materialele şi/sau deşeurile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

a) au fost colectate separat;

b) au certificat de conformitate pentru materiile prime care intră în procesul de compostare şi

digestie anaerobă. 

(S} Ambalajele biodegradabile trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 

pct. 3 lit. c) şi d) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6} Metodologia de certificare a materiilor prime care intră în procesul de compostare şi 

fermentare anaerobă este stabilită prin Normele tehnice, prevăzute la alin. (2). 

(7) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste

deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor. 

(8) Metodologia de certificare şi conţinutul certificatului privind activitatea de compostare/digestie

anaerobă şi certificare a calităţii compostului/digestatului se stabilesc prin Normele tehnice prevăzute 

la alin. (2). 

08 fehruarie ?.0?.1 

Initiatori proiect

� Consilieri: 
Stanciu Dan _· z�� / 
Prisecaru Vasile 'O -� ✓-

Drăgoi Irina sks'� 
Căiteanu Ionel Daniel 
Co�stantin Petruţ Narcis 

Avizat legalitate: 
Secretar general UAT Comuna Urecheşti 
Cristinei Cichindel 
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ROMANIA 

JUDETUL BACĂU 

Privind înregistrarea UAT Urecheşti pe Ghişeul.ro şi stabilirea modului in 
care este suportat comisionul bancar in urma plăţii online a taxelor si impozitelor 
utilizand cardul bancar in Sistemul national electronic, precum si procentul acestui 
comision. 

A vând în vedere: 

- HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar;

- Ordinului 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul
Naţional Electronic de Plată online a impozitelor şi taxelor, utilizând cardul bancar;

- OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

- HG 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

- Referatul de aprobare nr&A/f..29.01.2021,

Luând în considerare Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului nr _/_.O 1.2021 şi Rapoartele de avizare ale comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local, 

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197 si art. 200 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată şi completată: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I. Se aproba inregistrarea Comunei Urecheşti judetul Bacău in Sistemul National 
Electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. 

Art.2. Se stabil este modul in care este suportat comisionul perceput de furnizorii de 
servicii pentru operatiunile de tranzactionare online cu cardul bancar aferent incasarii 
taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP <lupa cum urmeaza: 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul
său de servicii de plată;



b) beneficiatul plăţii, respectiv institutiile publice, pentru comisioanele aferente
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat."

Art.3. Comisionul prevazut de furnizorii de servicii, pentru operatiunile de 
tranzactionare online aferente incasarii prin intermediul SNEP va fi 2% din valoarea 
tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei, în situatia în care prin aplicarea acestui 
comision rezulta o suma mai mare de 30 lei. 

Art.4. Secretarul comunei Urecheşti va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului 
- Judeţului Bacău şi o va face publică prin afişarea pe site-ul institutiei https://primaria
urechesti.ro/.

19 ianuarie 2021 

r Initiatori proiect, 

Consilieri I TSR: 

Drăgoi Irina �

Căiţeanu Ionel Daniel �r· 
Constantin Petrut Narcis 

A vizat legalitate: 

Secretar general UAT Comuna Urecheşti 

C Cristinei Cichindel 
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ROMÂNIA 

ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591; Fax : 0234335500 

Nr. 736/03.02.2021 

PROIECT DEH O TARARE 
priviml stabilirea salariilor de bază - brute pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Urechesti, Judetul Bacau, care se aplica in anul 2021 

Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 

Ava1td i1t vedere: 
• Referatul pentru aprobare nr. 860/14.02.2020, Înaintat de catre Primarul Comunei

Urechesti in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
• Raportul compartimentului de resort m. 970/20.02.2020 ;
• Hotararea Consiliului local nr. 12 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local de

venituri si cheltuieli al comunei Urechesti, judelui Bacau pentru anul 2020;

Potrivit prevederilor: 

• art. 3 alin. (4), art. 11, 13 alin. (1), art. 19 din Legea -cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

• HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
• OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

• OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea ş1
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

• Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de hotarare informa si continutul 

urmator: 

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2021 cuantumul brut al salariiilor de baza pentru 
personalul Încadrat in aparatul de specialitate al primarului comunei Urechesti se mentine la 
acelasi nivel acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi 
functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

Art. 2. Incepand cu luna ianuarie 2021 indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate 
publica si functiile asimilate acestora, se mentin Ia acelasi nivel acordat pentru luna decembrie 
2020. 
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Art. 3. Se stabilesc pentru anul 2021 salariile de bază - brute ale asistentilor personali 
(gradatia O), in cuantum de 2300 lei lunar, conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată . 

Art. 4. Sumele necesare in vederea acordarii drepturilor salariale si a indemnizatiilor de 
care beneficiaza personalul angajat in cadrul UAT Urechesti in anul 2021 vor fi asigurate si 
acordate din bugetul local al comunei. 

Art. 5. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii. 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul General al Comunei Urechesti 
Cichindel Cristinei 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591; Fax: 0234335500 
Nr. 111/06.01.2021 

Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi 

utilajele care deservesc Comuna Urecheşti, pentru anul 2021 

Primarul comunei Urecheşti, judeţul Bacău 
Având în vedere: 

• Referatul pentru aprobae a primarului comunei cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea stabilirii
unui nivel maxim lunar al consumului de carburant pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna
Urechesti, pentru anul 2021;

• Raportul de specialitate al compartimentului financiar contal;,ilitate inregistrat ŞJ,!Q nr. 249/12.Ql.2021;

Portivit prevederilor: 
• art. I alin. 2 şi 5 din O.G. nr.80/2001 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 196 alin (1) lit a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare 

în forma si continutul următor 
' ' 

Art. 1. Se aprobă nivelul maxim lunar al consumului de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele 
care deservesc Comuna Urechesti, in cuantum de 350 litri lunar si un total de 4200 de litri pentru anul 
2021. 

Art. 2. Se aproba limita maxima de maxim 2000 lei lunar pentru cheltuieli necesare privind 
asigurarea serviciilor de telefonie fixa/fax si internet 

Art. 3. Primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se va 
comunica Primarului Comunei Urechesti, Compartimentului financiar contabilitate din cadrul aaratului de 
specialitate al primarului, Institutiei Prefectului Judeţului Bacău, in vederea verificarii legalitatii şi se va 
afişa la sediul instituţiei. 

Initiator, 

Primar 

Talaba Nico 

A vizat pentru legalitate, 

Secretarul General al Comunei Urechesti, 

Cichindel Cri · nel 
rl 



Nr. 738/03.02.2021 

JUVK{"UL HACAU 
COMUNA URECHESTI 

PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechcsti.ro, c-maill:primaria.urcchcsti@gmail corn 

Tel: 0234335591.; Fax : 0234335500 

PROIECT DE HOTARARE 

pentru aprobarea participării comunei Urecheşti în cadrul Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 

reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor 

Primarul Comunei Urechesti, judetul Bacau 

A vand in vedere: 
• Referatul pentru aprobare formulat de primarul comunei, in calitate de initiator al proiectului de

hotarare inregistrat cu nr. 739/03.02.2021;
• Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 1036/17.02.2021;

Potrivit prevederilor: 

• Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

• Art. 129. alin (2), lit. lit. b), lit. c), lit d), alin. (4) , lit. f) şi alin. (7) lit. i) din ODG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

• HG 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privins stabilirea grupelor de terenuri care intra in
perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru
delimitarea perimetrelor de ameliorare;

• Art. 1 din Legea nr. 100/201 O privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare 
în forma şi conţinutul următor: 

Art. 1. - Se aproba participarea comunei Urecheşti în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii 

mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a 
pădurilor, finantat de Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Art. 2. - Se imputemiceste Primarul Comunei Urechesti pentru demararea tuturor procedurilor 

legale în vederea întocmirii şi depunerii decomuentatiei necesare pentru pentru obtinerea finantarii 

nerambursabile in scopul realizarii obiectivului enuntat la Art. 1. 

Art. 3. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se 
comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, Primarului Comunei Urechesti, si Institutiei 
Prefectulului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii. 

A vizat pentru legalitate, 

Secretarul Comunei Urechesti, 
Cichindel Cristinel 
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KUMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591.; Fax: 0234335500 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 965/15.02.2021 

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" 

Primarul Comunei Urecheşti Judeţul Bacău: 

Având în vedere: 

• Adresa nr. 537 /15.12.2020 din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău;

• Referatul de aprobare a Primarului înregistrata sub nr. 966/15.02.2021;
• Raportul compartimetului de resort nr. 1019/17.02.2021;

Potrivit prevederilor : 

• O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;

ll Ler;ea privind finanţele puhlice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârell AGA ADIS nr. 12 din da.11! de 22J2.2Q20 privind aprobarea cotiz.aţie.i anuale

aferentă fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Racău, pentru anul 2021;

• Hotărârii Consiliului Local al Comunei Urechesti nr. 26/30.04.2009 privind aprobarea
participării Comunei Urechesti, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea
,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău";

• Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" ;
In temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

Propune adoptarea prezentului Proiect de hotărâre în forma şi 
continutul următor: 

Art. 1. - Se aprobă pentru anul 2021 cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău", în cuantum de 5000 lei. 

Art. 3. - Primarul Comunei Urecheşli şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi se va 
comunica primarului comunei Urecheşti, Compartimentului financiar contabilitate, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ş1 Instituiţiei Prefectului Judeţului Bacău în 
vederea exercitării controlului de legalitate. 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 

Secretarul General al Comunei Urecheşti 
Cichindel · stinel 

;#�



ROMÂNIA 
mDEŢULBACĂU 

COMUNA URECHESTI 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tcl: 0234335500; Fax: 0234335591 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2021 la nivelul Comunei Urecheşti Judeţul 
Bacău 

Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 

Având în vedere: 

• Adresa nr. 3310/10.12.2020 din partea ADIS Bacau prin care solicită aprobarea taxei speciale de
salubrizare aferentă anului 2021;

• Adresa nr. 2151/05.02.2020 din partea Avocatului Poporului cu privire la modul de instituire a taxei
pentru serviciul public de salubrizare, redirecţionată de Instituţia Prefectului prin adresa nr.
3490/19.02.2020;

• Referatul pentru aprobare nr. 760/04.02.2021 înaintat de primarul comunei Urecheşti;
• Raportul Compartimentului taxe şi impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei înregistrat

sub nr.1033/17.02.2020;
Potrivit prevederilor: 

• art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• .Art. &, alin. (2), lit. d), art. 22, alin. (3), act. 12 din Legea_.'i 11200.6 a s.er_yic.iiluu::nm1mitare de--11tilităti 11uhlic.e.

republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 1 O 1/2006 a serviciului de salubrizare a localitătii, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare 

în forma si continutul următor 
' ' 

Art. 1. - Se aprobă taxa speciala de salubrizare pentru anul 2021 în cuantum de 7,74 lei/persoana/luna

si 16,09 lei pentru agentii economici.

Art. 2. (1) Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare, stabilita la Art. 1 din prezenta hotărâre 
următoarele categorii de persoane 

a) Veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) Persoanele aflate în una din situaţiile prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,

cu modificările si completările ulterioare; 
c) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si

reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de 
invaliditate. 

(2) Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare imobilele identificate şi situate pe raza
administrativ teritorială a comunei Urecheşti, nelocuite de nicio persoană. 

Art. 3. - Primarul Comunei Urecheşti şi Compartimentul Taxe şi Impozite locale din cadrul aparatului 
de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştinţă în condiţiile legii şi se 
comunică prin grija Secretarului Comunei Urecheşti, Primarului Comunei Urecheşti, ADIS Bacău, şi 
Instituţiei Prefectulului Judeţului Bacău în vederea verificării legalităţii. 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul General al Comunei Urecheşti, 

_;;;;;# 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
VICEPRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591.; Fax : 0234335500 

PROIECT DE HOTĂRARE 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi 

executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Viceprimarul Comunei Uree/ieşti, Judeţul Bacău 

Având în vedere: 

• Referatul pentru aprobarea proiectului de hotarare, înregistrat sub nr. 828/02.02.202 l;
• Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 1020/ 17.02.2021;

Potrivit prevederilor: 

• art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare�

• art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

PROPUNE 

Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, ce vor fi 
executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Viceprimarul Comunei Urecheşti şi Compartimentele de specialitate din 
cadul primariei, vor duce la îndeplinire prezenta hotarare. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in 
conditiile legii si se va comunica Institutiei Prefectului judeţului Bacău, Primarului Comunei 
Urechesti, Compartimentului Asistenta sociala, autoritate tutelară şi protectiţie copil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se va afişa la sediul instituţiei. 

Iniţiator, 
Viceprimar 

Stoica Neculai 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul General al Comunei Urecheşti 

Cichindel Cris . el 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591; Fax: 0234335500 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Urechesti, Judetul 

Bacau pentru trimestrul al IV- lea anul 2020 

Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 

A vand in vedere: 

• Referatul pentru aprobarea proiectului de hoalare inainlal de Primarul Comunei Urechesti, Judeţul
Bacau nr. . · .. '-o'··-:- - . tf,3ţ!/of OJ.... 2o2-/i

• Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Urechesti, Judeţul Bacau, inregistrat sub nr. laJfI 7 .02.202. ';

Potrivit prevederilor: 

• art. 49 alin. (12) din Lt:gea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu mmlificările �i
completările ulterioare ;

• Legea bugetului de stat al Romaniei pe anul 2019;
• Art. 155. alin (4), lit. b) si lit. c) si art. 129 ali. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

PROPUNE: 

Art. 1. Se aproba contul de executie al bugetului local al Comunei Urechesti, Judetul Bacau 
pentru trimestrul al IV- lea anul 2020, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte 
integranta la prezenta hotarare. 

Art. 2 Primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau - Sectia a 
II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind 
conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se procedura 
prealabila. 

Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si 
se comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, Primarului Comunei Urechesti, 
Compartimentului financiar contabilitate, Institutiei Prefectulului - Judetul Bacau, in vederea 
verificarii legalitatii si tuturor institutilor abilitate. 

A vizat pentru legalitate, 

Secretarul General al Comunei Urechesti, 

Cichindel Cristinei 

� 


