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Nr. 1824/19.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de asociere între Unitatea administrativ-teritorială Comuna Urecheşti
si Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Bacău, privind finanţarea activităţii de protecţie de tip
rezidenţial a persoanei cu handicap pentru anul 2021
Primarul Comunei Urechesti Judetul Bacau:
A vând în vedere :
• Adresa înregistrată sub nr. 1801/19.03.2021 din partea Consiliului Judeţean Bacău- Direcţia Generală
de Asistenţă Sodală si Protecţia Copilului;
• Referatul de aprobare a Primarului înregistrat sub nr. 1825/19.03.2021;
• Raportul de specialitate nr. 1952/24.03.2021;

Potrivit prevederilor :
•

C

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor meto<lolo�ice de aplicare a prevederilor Legii 4'18/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. cu modificările şi completările
ulterioare;
• HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întretinere
datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
ln 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 Hotărare
în forma şi conţinutul următor:

C

Art. 1. - Se aprobă încheierea contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip
rezidenţiala persoanei cu handicap pentru anul 2021, între UAT comuna Urecheşti şi UAT judeţul Bacău,
conform Anexei care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 2. - Se aprobă pentru anul 2021 contribuţia proprie a comunei Urecheşti în procent de 35% din
costul total pentru susţinerea persoanelor cu handicap instituţionalizate în serviciile rezidenţiale din
subordinea DGASPC Bacău.
Art. 3. - Primarul Comunei Urechesti si Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.
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, Compartimentului Asistenţă socială,
autoritate tutelară şi protecţie copil, Consiliului Judeţean Bacău, şi Instituiţiei Prefectului Judeţului Bacău în
vederea exercitării controlului de legalitate.
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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Nr.1757/17.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a ACoR
Primarul comunei Urecheşti, Judetul Bacau

r

Având în vedere:
• faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie
esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică
fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv,
de instituţie publică locală,
• apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de
audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice
fiecăreia dintre acestea,
• urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru
realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
• Referatul pentru aprobare înaintat de primarul comunei Urecheşti în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.1758/17.03.2021;
• Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de sspecialitate al
primarului înregistrat cu nr. 1863/22.03.2021;
Potrivit prevederilor:
• art. 24 alin. (l"l) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
• art. 89 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ş1
completările ulterioare;
• Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern;
• Hotărârea Guvernului nr. 1183/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
• Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr.
232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru
organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege
autorităţilor administraţiei publice locale;Legea 672/2002 privind auditul public intern cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2021 privind aderarea comunei Urecheşti la
Asociaţia Comunelor din România;

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

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare
în forma şi conţinutul următor
Art. 1. - (1) Se însuşeşte Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activităţii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a ACoR, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Ohligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetele locale ale entităţilor publice
partenere, semnatare ale Acordului de cooperare.
Art. 2. - Primarul comunei Urecheşti prin intennediul Compa1timentului financiar
contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general,
Autorităţilor publice partenere şi Asociaţiei Comunelor din România.

C

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul General al Comunei Urecheşti
Cichindel C · stinel
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Nr. 1372/03.03.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Urecheşti. judeţul Bacău
Primarul Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău
A vând in vedere:
• Adresa Instituţiei Prefectului -Judeţul Bacaă nr. 5067/07.09.2020 şi Ordinul Prefectului judeţului Bacău
nr. 292/29.08.2020 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi pentru personalul <lin cadrul UAT
Urecheşti, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/20 I O pentru modificarea şi completarea
Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare;
• Referatul pentru aprobare nr. 1373/03.03.2021 înaintat de către Primarul comunei Urecheşti;
• Raportul de specialitate nr. 1864/22.03.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;

(�

(

Potrivit prevederilor:
• Art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 518 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulferioare;
• art. III alin. (1) din OUG 63/201 O pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
• Legea nr. 153/2017 privin salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările si
completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 6 I 1/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare ;
• Legii nr. 53/2003-Codul Muncii,republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;
• Legii nr. 155/20 I O-Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
• H.G nr. 1332/2010 privind aprohnrnn Rq�ulnmr.ntului c.adru de u1gauit.a1c �i func�ionure u Poliţiei
Locale;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) si din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre
în forma şi conţinutul următor:
Art. 1. - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate a primarului comunei
Urecheşti, judeţul Bacău, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2 - Primarul comunei Urecheşti prin intermediul compartimentelor de specialitate va duce la
îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art. 3. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştinţă în condiţiile legii şi se comunică
prin grija Secretarului General al Comunei Urecheşti, Primarului Comunei Urecheşti, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bacău , în vederea exercitării controlului de legalitate.
A vizat pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei Urechesti

Cichindel cr·

1
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NR.2097/30.03.2021

Proiect de hotărâre

privind constatarea Încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea
locului de consilier local, ca urmare a demisiei Înaintate de către domnul Dumitru Nicolae, din
calitatea de consilier local În cadrul Consiliului Local al Comunei Urecheşti judeţul Bacău.
Primarul Comunei Urechesti Judetul Bacau

o

A vând în vedere:
• Notificarea nr. 2058/29.03.2021 formulată de Dumitru Nicolae, prin care prezintă demisia din
funcţia de consilier local al Comunei Urecheşti, jud. Bacău;
• Referatul constatator înaintat primarul şi secretarul general al comunei Urecheşti înregistrat
sub nr. 2096/30.03.2021;
• Referatul pentru aprobare inaintat de primarul comunei în calitate de initiator al proiectului
de hotarare, înregistrat sub nr. 2098/30.03.2021;
• Raportul de specialitate intocmit de secretarul Comunei Urechesti, inregistrat sub nr.
2099/30.03.2021;
Potrivit prevederilor:
• art. 204, alin. (2) lit. a), alin. (3), alin.(6) si alin.(10) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare

Propune:

C

Art. 1. - Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea
duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei înaintată de către domnul Dumitru Nicolae, din
calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urecheşti judeţul Bacău.
Art. 2. - Locul ocupat de domnul Dumitru Nicolae în cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheşti se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social
Democrat.
Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicarii în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei prevăzute la Art. 1, Judecătoriei
Oneşti, Partidului Social Democrat şi Instituţiei Prefectului judeţul Bacău.
Iniţiator,

Primar
Talabă N'!.J·�...._...,__

Aviz pentru legalitate,

Secretarul General al Comunei Urecheşti
Cichindel Cristinei
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NR.1828/19.03.2021

"

"

PROIECT HOTARARE

pentru însuşirea raportului rle activitate elaborat de Primarul Comunei privind starea
economică, socială şi de mediu, precum si activitatea administratiei publice locale a
Comunei Urechesti, Judetul Bacau pe anul 2020
Primarul Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău
A vând în vedere:

C

• Referatul pentru aprobare înaintat de primarul comunei Urechesti în calitate de iniţiator, al
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1829/19.03.2021;
• Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei înregistrat sub nr.
1954/24.03.2021;
Potrivit prevederilor:

• art. 155 alin (1) lit. b) şi alin. 3 lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) si
art. 199, alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare
în forma şi conţinutul următor
Art. 1. - Se insuşeşte raportul de activitate elaborat de primarul comunei cu privire la starea
economică, socială şi de mediu, precum si activitatea administratiei publice locale a Comunei
Urecheşti, Judeţul Bacău pe anul 2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
( 1otărâre.
Art. 2. - 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. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă ia cunoştinţă publică, în condiţiile legii si se comunica
Primarului Comunei Urechesti si Institutiei Prefectului Judeţului Bacău în vederea verificarii
legalitatii.
Initiator,
Primar
Talaba

Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al Comunei Urechesti
Cichindel Cristinei
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PROIECT DE HOTARARE

Nr. 1826/19.03.2021

privind aprobarea unor lucrari de plantare pe raza Comunei Urechesti Judetul Bacau, a unor arbori
puieti ce urmeaza a fi acordati cu titlu gratuit de catre Directia Silvica Bacau
Primarul comuei Urechesti, judetul Bacau
A vand in vedere:
•
•
•

C

Adresa nr. 920 din 12.02.202�, înaintata catre Ococlul Silvic Caiuti, in vedera a<.:unlarii cu titlu
gratuit a unor arbori pueti din specia salcam;
Referatul pentru aprobare înaintat de Primarul Comunei Urechesti nr. 1827/19.03.2021;
Raportul compartimentului de resort nr. 1953/24.03.2021;

Potrivit prevederilor:

•

Art. 129. alin (2), lit. b), lit. c), lit d), alin. (4) , lit. f) şi alin. (7) lit. i) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
• HG 1257L2_0J l_pentr1,1_ aprobarea Regulamentului privins. s.tahilirea_grnpel0r-de-terenuri Gare
intra in perimetrele de amdiora_re, functionarea si atributiile comisiilor de sp.ecialisti,
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;
• A1i. I din Legea nr. 100/20 I O privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/20 I 9 privind Codul administrativ,cu modificarile
si completarile ulterioare,

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare
în forma şi conţinutul următor:
Art. 1. Se aproba efectuarea lucrarilor de plantare a unui numar de 6000 arbori puieti din
specia sa/cam ce urmeaza a fi acordati cu titlu gratuit de catre Directia Silvica Bacau.
Art. 2. Lucrarile de plantare vor fi efectuate in zona Rezervelor Statului -UT 335 Urechesti
(
pe suprafetele de teren degradate destinate acestui scop.

Art. 3. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta în 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.

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei Urechesti,
Cichindel · stinel
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