
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUIENI

HOTARARE
N.. 3-$ din29.o4.2oL;

privind anularea debitului din amenzi pentru persoana
decedatl Chiril5 lon din Comuna Secuieni, fudetul Neam!

Consiliul Local al comunei Secuieni, judelul Neam! intrunit in gedinli ordinari in
data de 29.04.201.6;
AvAnd in vedere:

Referatul Compartimentului Impozite si Taxe Locale nr.333B din 01.04.2016, care
propune anularea debitului din amenzi pentru persoana decedati Chirili Ion;

Prevederile art.266 alin.[3) din legea nr.207 /2015 privind Codul de proceduri
fiscalS;

Prevederile pct. 5 gi pct. 12 din OMEF nr.447 /2007 pentru aprobarea Procedurii
privind declararea stdrii de insolvenli a debitelor persoane fizice sau juridice;

in temeiul art.36, alin.4,lit. "c"art. 45, alin. Z,lit."c" din Legea 275/200L a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,

uorAnAgre:

Art. 1 - Se aprobd anularea debitului din amenzi in valoare totali de 633 lei, pentru
persoana decedati Chirild Ion din satul Secuienii Noi, Comuna Secuieni, |udetul Neam!.
Art.2 - Compartimentul Impozite 9i Taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotIrAri.
Art.3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotlrAre autoritdlilor gi persoanelor
interesate.

Pregedintg d^e gedingd
Mihdi D,brin

, Contrasemneazi



ROMANIA

JUDETUT NEAMT

COMUNA SECUIENI

CONSILIUT LOCAT

HOTARARE

rvr. 36 din 29.04.2oL6
privind aprobarea documentaliei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie

,,Extindere relea electrici de distribulie publicd in loc.Bagta comuna
Secuieni, iudelul Neam!"

Consiliul Local al comunei Secuieni, judetul Neam! intrunit in gedingi ordinari in
data de 29.04.201.6;

AvAnd in vedere expunerea de motive nr.3730 din20.04.2016 a Primarului
comunei Secuieni, judegul Neam!;

AvAnd in vedere referatul de specialitate nr.3731 din 20.04.2016 prin care se

propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea documentaliei tehnico -

economice pentru obiectivul de investitie ,,,,Extindere refea electricd de

distribulie publici in loc.Bagta comuna Secuieni, iudeful Neam!"
VdzAnd Certificatul de Urbanism nr.56 dinLL.04.2016 emis de Consiliul fudelean

Neam!, prin care se solicitd aprobarea documentaliei tehnico-economice cu privire la
obiectivul ,,Extindere relea electrici de distribulie publicd im loc.Bagta , comuna
Secuieni, judelul Neam!"

JinAnd cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate de pe langa

Consiliul Local al comunei Secuieni pentru proiectul de hotarare mai sus mentionat,

avize emise in temeiul prevederilor art. 44 din Legea 2L5/2001privind administralia
publicd locali;

in temeiul prevederilor Legii 2L3/L998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia actualizata,

in conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,

in baza competentelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit. b) si c), alin. 4lit. d), art. 115
alin. 1 lit. b) si art. 120 din Legea 215/2001si din considerentele prezentate,

HOTARASTE:
.

Art.1. Se aprobi documentalia tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

,,Extindere relea electrici dddistribulie publicd in loc.Bagta comuna
Secuieni, iudelul Neam!"conform indicatorilor tehnico-economici , dupi cum

urmeazS:

- Valoare totalS investilie - 241,.456,97 lei fdrl TVA,

din care: C+M = 217.436,97 lei flri TVA.

Art.Z. Primarul comunei Secuieni si compartimentele de specialitate din cadrul
UAT Comuna Secuieni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotirAre autoritililor gi

perso4n6lgr interesate

Contrasemneazi:

Secretarulcomunei

Bejenariu Cristian

regedin

enI



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA SECUIENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
ru.. 3# dinz9.o4.zou6

privind alegerea pregedintelui de gedinli

Consiliul Local al comunei Secuieni, judelul Neam! intrunit in gedinli ordinari in
data de 29.04.201,6;
AvAnd in vedere:

in temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), din Legea 215/Z00L,legea
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTS:

Art. 1- Se aprobi alegerea pregedintelui de gedinld pentru perioada pAnI la data
declarlrii ca legal constituit a consiliului nou-ales in persoana domnului consilier
Dumbravi Viorel.
Art,Z - Secretarul comunei va comunica prezenta hotirAre autorit5lilor gi persoanelor
interesate.

Pregedinte de gedinfi,

rin

Contrasemneazd
Secretar,

,r'
Bejenariu"C{/stian

/(-(,
,/

/
,,,/



ROMANIA
IUDETUT NEAMT

CONSILIUL LOCAT AL COMUNEI
SECUIENI

Cod de inregistrare fiscald: 261,3826

HOTARAREA

Nr.38 din 13.05.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie

,,REABILITARE $I MODERNIZARE CATUIru CULTURAL

DIN SAT BASTA COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Consiliul Local al comunei Secuieni, judetul Neam! intrunit in ;edin!5
extraordinara din data de 1,3.05.201,6;

AvAnd in vedere expunerea de motive nr.4065 din 10.05.201,6 a primarului
comunei Secuieni, referatul de specialitate nr. 4066 din 10.05.2016 prin care se propune
initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a

Iucrarilor de interventii [D.A.L.l.) a obiectivului ,,Reabilitare ;i modernizare cdmin
cultural din sat Ba;ta,comuna Secuieni, judelul Neam{";

AvAnd in vedere ghidul solicitantului - sub-masura 7,6 ,,lnvestilii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural" elaborat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale - autoritatea de management pentru PNDR, program finantat de FEADR,

DAnd citire proiectului de hotirdre privind necesitatea insugirii de citre
Consiliul Local al comunei Secuieni al documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii (D.A.L.l.) pentru obiectivul ,,Reabilitare ;i modernizare cdmin cultural din
sat Ba;ta ,comuna. Secuieni,. judelul Nea.m!", elaborat de catre S.C.

RTMANDPARTNERS S.R.L. proiect initiat de (Primarul comunei Secuienf, in temeiul
dispozitiilor art. 45 alin. [6) din Legea nr.21,5/2001 privind administralia publici local5

, modificatd gi completatS, avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate de pe langa

Consiliul Local al comunei Secuieni pentru proiectul de hotirAre mai sus menlionat
avize emise in temeiul prevederilor art. 44 din Legea 21,5/2001, cAt gi avizul favorabil
cu privire la legalitatea adoptlrii prezentei hotirAri al Secretarului comunei Secuieni,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art. 47 din Legea 2L5/2001.,

in temeiul prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publici ;i regimul
juridic al acesteia actualizati,

in conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenla
decizionalS in administralia publici,

' 
inbazacompetenlelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit.

alin. 1 lit. b) si art. 120 din Legea 2L5/2001, privind
republicati cu modificdrile gi completlrile ulterioare,

b) si c), alin. 4lit. dJ, art. 1l-5
administralia publicd locald



HorAnAgrr:

Art.1. Se aprobi documentalia de avizare a lucrlrilor de intervenlii (D.A.L.I.)

pentru obiectivul de investilii ,,Reabilitare ;i modernizare cdmin cultural din sat

Ba;ta ,comuna Secuieni, jude[ul Neam!", elaborata de SC RTMANDPARTNERS SRL

care constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art.Z. Primarul comunei Secuieni si compartimentele de specialitate din cadrul

UAT Comuna Secuieni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

Art.3. Prezenta hotlrAre va fi adusi Ia cunostinla publici prin afigare la sediul
Consiliului Local al comunei Secuieni, persoanelor cu atribulii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al Primiriei comunei Secuieni, consilierilor locali
precum si Instituliei Prefectului judelului Neam! pentru exercitarea controlului de

legalitate asupra actelor administrative.

Pre;edintele de gedinfi, Contrasemneazi:

SecretarulComune Secuieni

vi Viorel

Bejenariu Cy'stian



/

Anexa la HotdrArea Consiliului Local al comunei Secuieni nr. 38 din 13.05.2016

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii :

,,REABILITARE $I MODERNIZARE CLMIN CULTT]RAL DIN SAT BASTA, COMUNA
SECU IEN I, I UD ETUL N EAMT"

TITULAR: Comuna Secuieni

AMPTASAMENT: Terenul pe care se afl5 amplasat Ciminul Cultural care se va reabilita
;i moderniza se afTd situat in intravilanul loc. Bagta, com. Secuieni, jud. Neam!.

Valoarea totala a investitiei: 2.299.013 lei + TVA, din care C+M = t.354.832Iei, la
care se adauga TVA fpreturi intocmite la data de 10.05.2 0L6,1Euro = 4,4885 LeiJ

Asigurarea fondurilor necesare investitiei se face din bugetul local (pentru cheltuieli
neeligibile) si fonduri nerambursabile FEADR (pentru cheltuieli eligibile), in cazul
acceptarii obiectivului in cadrul Masurii 7.6 Investilii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural", astfel cum rezulti din bugetul indicativ al proiectului cererii de
finan!are.



ROMANIA
]udeful Neamf

CONSITIUL TOCAL AL COMUNEI SECUIENI
Cod de inregistrare fiscall: 261gg26

HOTARAREA
Nr.39 din 13.05.2016

privind implementarea proiectului
,,REABILITARE SI MODERNIZARE

CAUIIV CULTURAL DIN SAT BA$TA, COMUNA SECUIENI,IUDETUL NEAMT'

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederire:
a) art. 120 9i art.12L arin. [1) $i (2] din constitugia Romaniei, repubricati;b) art' B 9i 9 din carta 

",.op.rni a autonomiei locale, adoptita r, ii.r.uourg la 15 octombrie1-985, ratificatl prin Legea nr. L99 /1997;
c) art' 7 alin' (2) ;i art' tL66 9i urmitoarele din Legea nr. zBT /2009 privind Codul civil,republicata, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenfii;dl art. 20 ;i zr din Legea cadru a descentrarizirii nr. 795/2006;
eJ art' 36 alin' [2) lit. b) 9i d) din Legea administraliei publice locale nr.21,5/2001, republicatd, cumodificirile gi completirile ulterioare;
f) Legea nr'273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificrrile gi completrrile ulterioare;
TinAnd seama de prevederile art" 43 alin. (aJ din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicllegislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificirile gi completirileulterioare,

in temeiul preved^erilor art' 45 alin' (1);i celorale art. 115 alin. [1J lit. b) din Legea administratieipublice locale nr' 215/2001, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare,

LuAnd act de:
a) expunerea de motive prezentatS- de crtre primarul comunei Secuieni, in calitatea sa deiniliator' inregistrat cu nr' 4060 din 10.05.201o prin.r." ru susline necesitatea gi oportunitateaproiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdlii;
bJ raportul compartimentuiui dL refort di, ;r;;i aparatului de specialitate al primarului,inregistrat cu nr'406L din 10'05.201'6,prin care se motiveazd,indrept gi in fap! necesitatea sioportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdlii;c)rapoartele comisiilor de specialitate a consiliului Local al comunei Secuieni, judetul Neamg,constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor publice deinteres local' a ciror documentalie tehnico-economi ci/notdcle fundamentare a fost aprobati prinHotirarea consiliului Local nr.38 din 13.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitie : ,,Reabilitare ;i moclernizare cdmin cultural din satBa;ta, comunq Secuieni jude|ul Neam!,,

Consiliul Lcical al comunei Secuieni, judetul Neam!,

uorARAgre:



Art' 1' - Se aprobl necesitatea, oportunitatea si implementarea proiectulu i ,,Reabilitare ;imodernizare cdmin culturat din sat Ba;ta, comuna secuieni jude[ul Neaml,,,denumit in
continuare Proiectul, in vederea accesarii unor fonduri in cadrul Masurii 7.6 ,,Investifii asociate
cu proteiarea patrimoniului cultural,,.
Art'2' - cheltuielile aferente Proiectului se prevrd in bugetul local pentru perioada de realizare ainvestifiei, in cazul obflnerii finanlirii prin Programul Nalional de Dezvoltare Ruralr - 

'.N.D.R.,potrivit iegii.
ArL 3' - Autoritifile administraliei publice locale se obligi si asigure veniturile necesareacoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioadS de minimum 5 ani de Ia dataefectulrii ultimei pl5li in cadrul proiectului.
Art' 4' - Numirul locuitorilor ;i operatorii economici deservili de proiect, dupa caz, precum sicaracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexr, care este parte integranti dinprezenta hotdrAre.
Art' 5' - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnul primar Ivancea Vasile, incalitatea sa de ordonator principal de credite.
Art' 6' - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se asigurr de crtre primarul comuneiSecuieni, judetul Neam!.
Art' 7 ' - Prezenta hotrrare se comunicS, prin intermediul secretarului comunei secuieni, judetulNeam!' in termenul previzut de lege, primarului comunei Secuieni, judetul Neam! gi prefectuluijudelului Neam! 9i se aduce la cunostin!5 publici prin afigarea t, seairL primiriei, precum gi pepagina de internet www.primariasecuieni.ro.

Preqedintele de qedinld,

umbravf, Viorel

Contrasemneazd:

Secretarul C o mune i S e cui eni

Bejenariu



ROMANIA
IUDETUL NEAMT

COMUNA SECUIENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nr. 40 din 13.05.2016

privind stabilirea condiliilor de acces pe drumurile publice
locale pentru obiectivul,,Proiectarea gi deschiderea exploatlrii

agregatelor minerale din perimetrul Bagta- Ion Creangd, curs de api riul Siret,
pentru decolmatare, reprofilare albie si regularizarea scurgerii"

Consiliul local al comunei Secuieni, judeful Neam!, intrunit in gedinli extraordinari in
data de 13.05.20L6;

AvAnd in vedere cererea S.C. Driu Trans SRL inregistratl cu nr. 4050 din 09.05.2016 ;

AvAnd in vedere Expunerea de motive nr.4084/L0.05.2016,a primarului comunei
Secuieni care propune stabilirea condiliilor de acces pe drumurile publice;

LuAnd act de Raportul de specialitate nr.4085 din 10.05.2016 a compartimentului cu
atribulii in domeniu;

linAnd cont de prevederile certificatului de urbanism nr.5L din 05.04.2016 emis de
Consiliul f udelean Neam!;

AvAnd in vedere avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale consiliului local
in temeiul prevederilor art.36 alin [2) lit c) gi al prevederilor art. 45 alin.1 din Legea

nr.215/2001- a administraliei publice locale, republicati, cu modificirile gi completirile
ulterioare' 

uorAnA$ru:
Art. 1. Se aprobi condiliile de acces a autovehiculelor gi utilajelor aparlinAnd S.C.

Driu Trans SRL pe drumul de exploatare din vecinitatea S.C. Agrosuind Com SRL Bagta gi pe
drumul comunal DC 85 pe tronsonul din poarta Liceului Tehnologic,,lon Ionescu de la Brad"
pAnI in E B5 in vederea realizdrii obiectivului,,Proiectarea gi deschiderea exploatdrii
agregatelor minerale din perimetrul Ba;ta- Ion Creang5, curs de ap5 rAul Siret, pentru
decolmatare, reprofilare albie gi regularizarea scurgerii".

Art.Z. Pe parcursul utilizdrii drumului de exploatare, S.C. Driu Trans SRL va intreline
drumul prin balastare gi stropire iar in timpul utilizlrii drumului comunal DC 85 , utilajele gi

autovehiculele nu trebuie sd depigeascd greutatea de 7,5 tone/osie.
Art.3. Nerespectarea condiliilor stabilite duce la revocarea prezentei hotirAri gi la

interzicerea utilizirii drumurilor mentionate.
Art.4.Cu ducerea la indeplinfr" 

^pr"r"ntei 
hotdrAri se incred inleazdprimarul

comunei Secuieni prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de
specialitate .

Art.5. Secretarul comunei va cominca prezenta hotirAre autoritdlilor gi persoanelor
interesate.

Pregedinte de gedinld

Contrasemneazd
Secretar,

Beienariu *rW

/
/
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ROMANIA
JUDETUT NEAMT

COMIJNA SECUIENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Nr.4tr- din 13.05.2OL6
privind anularea in cota de 73,3o/o a maioririlor de intdrziere aferente obligaliilor
principale restante la 30 septembrie 2015, constAnd in creanle de naturi fiscal5

datorate bugetului local al comunei Secuieni

Consiliul Local al comunei Secuieni, judelul Neam! , intrunit in gedinld
extraordinard in data de L3.05.20L6;

LuAnd act de referatul Compartimentului Impozite gi Taxe Locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.4082/L0.05.2016, expunerea
de motive a primarului comunei, in calitate de inifiator, inregistrati cu
nr.440/L0.05.20L6, de avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local,

AvAnd in vedere prevederile art.12 din 0.U.G. nr.44/20L5 privind acordarea
unor faciliti;i fiscale;

LuAnd in considerare prevederile Legii nr.2L5/200t a administraliei publice
locale, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare; ale Legiinr.273/2006
privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completirile ulterioare;

|inAnd seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnici
legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicat5, cu modificlrile gi

completlrile ulterioare,
in temeiul prevederil or art.27, art.36 alin (4J lit c) gi al prevederilor art. 45 alin.Z

lit.c) din Legea nr.Z1,5/2001 a administraliei publice locale, republicati, cu modificirile
gi completirile ulterioare,

uorAnA$rn:
Art. 1. Se aprobi anularea in cotd de73,3o/o din majoririle de intArziere aferente

obligaliilor fiscale de platl restante la 30 septembrie 2015 pentru contribuabilii din
anexa la prezenta hotirAre.

Art.Z. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se incredinleazl, primarul
comunei Secuieni,prin Compartimenful Impozite gi Taxe Locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului. p

Art.3. Prezentul proiect de hotirAre se va inainta consiliului local spre aprobare.

Pre;edinte de gedinfd

Contrasemneazd

Secretar,

.t't

)t"

..1
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0&f
Dumbravd ViorelM



Anexa la HCL nr.41 din 13.05.2OL6

TISTA

contribuabililor la care se anuleazi maioririle de intArziere
in coti d,e 73,3 o/o

Nr.crt. Numele qi prenumele Nr.rol
fiscal

Suma
anulatd
-1ei-

Nr.cerere

I Constandiq Luminila 2427 496 3328131.03.2016

2. Nanu Minodora 2143 150 3268130.03.2016

J. Bedreag Constantin 100 37 3261130.03.201,6

4. l]drescu Doina 2647 53 3262130.03.2016

5. Prichici Cdtdlin Vasile t765 277 3263130.03.2016

6. Prichici Elena 3092 48 3264130.03.2016

7. Musat Maria 4t 30 3265130.03.2016

8. C.M.Dr.GoEman Elvis
Viorel

2438 1313 3043122.03.20t6

9. Ciocan Constantin 1418 191 28601t8.03.2016

10. Ciobanu Cezar 3403 236 2665114.03.2016

11. Fecioru Aurelia 4075 504 20351t8.02.2016

TOTAL 3335

Pregedinte de gedingd

Contrasemneazd
Secretar,

DumbravdEYio


