ROMANIA
JI]DT]TIJI, NEAMT
CONSTI,IUI, LOCAI, AI, COMT]N})I RAZBOIENI

HOTARARE,

Privindrectificareo bugetulni local pe anul 2017
Consiliul local al comunei Razboieni, jude{ul Neaml, intrunit in qedinta extraordinard din data
23
de Martie 2017 legal constituit;;
ExaminAnd:
- nota de fundamentare a domnului primar precum gi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.30'12/12.06.2017 privind aprobarea
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Rdzboieni, pentru anul 2017;

Viz6nd rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Av2rnd in vedere

;

:

- prevederile Legii nr.612017 privind bugetul de stat,
- prevederile Legii finantelor publice nr. 27312006;
- prevederile Legii nr. 57112003 cu privire la Codul fiscal, cu modific5rile Si completerile
ulterioare;
- art. 6 alin.(1) 9i (a) din legea nr. 52121 .01 .2003 privind transparenta decizionale in administralia
locald,^
In temejul preyederilor art 9, art. 27, arL.36 alin,(1) 9i (2) lit. b) 9i alin (4) lit.a), art.45 alin.('1)
9i (2) lit. a), art.63 alin.('l) lit. c), alin.(4) lit. a) 9i b) Si ale art. 1'15 alln (1) lit.b) din Legea administratiei
publice locale ff.215 12001, cu modificdrile Qi complet5rile ulterioare;

HOTAIIASTE:
Art.l - Se aprob,i rectificarca bugetului local al comunci Rlzboicni pentru anul 2017,
conform anexci nr.l.
Art.2 - Se aprobl bugetul tocal - sec(iunea de funclionare si bugetul institufiilor publice qi
activiti{ilor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii qi subven{ii pc anul 20I7, conform
anexei nr.2.
Art.3 - Se aprobi modificarca bugetului local - scc(iunea de dezvoltare si bugctul
instituliilor publice gi activiti{ilor finantate intcgral sau par(ial din venituri proprii qi subvcn{ii
conform anexei nr.3,
Art.4 - Sc aproba Lista de investitii pentru anul 2017 in suma de 457,00 mii conform ancxei
4 la prczcnta.
Art. 5 - Anexcle nr.1 - 4 fac parte intcgranti din prezenta hotirire.
Art. 6 - Prezenta hotlrAre intri in vigoarc la data aduccrii la cunostin(d publici prin afiqarc
la scdiul consiliului local .
Art. 7 - Cu duccrca la indcplinire a prezentei hotarari se incredinJeazi primarul comunei
Rlzboieni gi comparlimentul financiar-contabil.
Ar1. 8 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentci hotiriri autoriti{ilor gi
persoanelor interesatc,
PRE$EDINTE
Contrasemneaz6:
pentru legalit
Secretar,
C.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
privind decontarea platii cheltuielilor

de deplasare pentru personalul didactic

Consiliul Local al comunei Razboieni judetul Neamt;
Vazand adresa nr.815din datade 13.06-2017 inaintate de catre Consiliul de adminktratie al
Scolii Gimnaziale,, Constantin Virgil Gheorghiu" prin care solicita decontarea clteltuielilor de trasnspot
pe,rtru personalul didtctic si auxiliar aferente lunilor aprilie,mai si iunie ianuarie a.c.
Luand act de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere prevederile art. 105 din Legea educatiei nationale nn 1/2011 cu modilicarile si
completarile ulterioarei
In temeiul dispozitiilor art.45 ilin Legea nn2l5/2001,privind administratia publica locala,cu
modiJicarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:
Art. 1 -

Se aproba solicitarea Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,, Constanti
Virgil Gheorghiu" prin care solicita decontarea cheltuielilor de trasnsport pentru personalul didacti
si auxiliar aferente lunilor aprilie,mai si iunie a.c. in suma totala de 6439 lei.

Lrt.

2

- Decontarea cheltuielilor se va face din cap. ,,salarii invatamant..

Art. 3

- Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
continutul prezentei.

PRESEDINTE
l/+ / 1/

Contrasemneaza

Secretarul
+
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ROMANIA
JT]DETULNEAMT
coNSILruL LocAL AL coMuNEI

nAzsolrNt

HOTANANN
Privind aprobarea preluarii unor bunuri materiale
de resort intendenta - carli beletristicd

de 4

Consiliul Local al comunei Razboieni, judeJul NeamJ, intrunit in $edinla extraordinara in data
iulie 2017 legal constituiti;

ExaminAnd:
expunerea de motive si proiectul de hatarare initiat de primarul comunei, privind aprobarea
preluarii unor bunuri materiale de resort intendenta - carti beletristica, de la Inspectoratul pentru Situatii
de Urgenta Petrodeva al judetului Neamt, pentru Biblioteca Comunala Razboieni;
- avand in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Razboieni;
- avand in vedere prevederile art. 6 din Lg. nr 5212003 privind transparenta decizionala in

-

administratia publica;
In temeiul art. 36 alin (6) lit. a" art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (2) lit. a din Legea privind
administratia publica nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.
intendenta

- Se aproba preluarea prin transfer cu titlu gratuit a unor bunuri materiale de resort
carti beletristic4 conform anexei care face parte integranta din prezenta;

1

-

Art. 2 - Consiliul Local Razboieni, prin compartimentul de specialitate, Biblioteca Comunala
Razboieni, se angajeaza sa asigure exploatarea corespunzatoare a bunurilor transferate - carti
beletristica;
Art. 3 - Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art. 4

-

persoanelor si

Secretarul comunei Razboieni, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
interesate.

DI $EDINTA
Contrasemneaze:

pentru legalitate,
Secretar,

Nr. 29 ditt {iulie 2017.
Hoturarea uJitst utbplulo ct!

Ltn

ntntar dt I I toturi dfu l1 consilieri infunctia.

ITOMANIA
.ttJDFlJ'UL NTTAMT
(]ONSII,II]I, I,OCAI, AI, COMTJNFII RAZBOII.],NI

HO:I'ARARE

privitd rcctirtcorefi bugetului local pe anul

201 7

Consiliul local al comunei RAZBOIENI, judetul Neamt, intrunit in gedinla ordinard din data
de 12 iulre 2017 legal const,tuite;
ExaminAnd;
- acordul de asociere a Consiliului Judetean Neamt si Consiliul Local al comunei Razboieni in
vederea finantarii si organizarii in comun a manifestarii ,,Ziua Razboienilor" care se va desfasura in
perioada 29-30 lulie 2017,se aproba contributia financiara in cuantum de 78.000.|ei;
- referatul com partimentului de contabilitate nr.3601/1 1 07.2017,prin care se solicita rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 78.000. lei,suma necesaTa pentru acoperirea cheltuielilor
prn vederea organizarii si desfasurarir manrfestarii ,,Zrua Razboienilor";
- nota de fundamentare a domnului primar precum gi raportul compartimentulu i de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privrnd aprobarea bugetulur propriu de venituri si
cheltuieli al comunei Rdzboieni, pentru anul 2017,

Vdzand rapoartele

de

avizare

ale Comisiilor de

specialitate

ale Consiliului Local

;

Av6nd in vedere
- prevederile Legii N. 612016 privind bugetul de stat,
- prevederile Legii finantelor publice nr. 27312006
- prevederile Legii nr. 57112003 cu privire la Codul fiscal, cu modificirile qi completirile
ulterioare,
- art. 6 alin.(1) 9i (4) din legea nr. 52121.O1 .2003 privind transparenta decizionalS in administratia
locald,
intemeiul prevederilorart.9,art.27,afi..36alin.(1)9i (2) lit. b) Si alin.(4) lit.a), art.45alin.(1)
$i (2) lit. a), art.63 alin.(1) lit. c), alin (4) lit a) 9i b) 9i ale art. 115 alin (1) lit b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215 12001 , cu modif icirile $i completarile ulterioare;
:

,

HO'I'ARASTE:
Art.l - Se aprobl rectificarca bugetul local de vcniluri si cheltuieli al comunci R:izboieni
pentru anul 2017, scctiunca dc functionare, cu suma dc 78.000.lei,dupa cum urmeaza:
Vcnituri : - 04.02.01 -38.000.Ici;
- 37.02.50 - 40.000.Ici;
Cheltuicli : - 51.02.20 -78.000.1ci;
Arl. 2 - Prczcnta hotirire intri in vigoarc la data aducerii la cunostinll publici prin
aligarc la sediul consiliului local .
Art..l. - Cu ducerca la indcplinirc a prczcnlci hotarari sc incrcdin{cazl primarul comunci
Rizboicni gi compartimentul financiar-contabil.
Art. ,1. - Scc
u net va asigura comunicarca prezcntci hoti16ri autoriti{ilor ;i
persoanclor intc
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE,
privincl slabilirea programului de desfasurare si masuri de organizare a "Sarbalorii Razhoieniktr"
din zilele de 29 30 iulie 2017
Consiliul Local al comunei Razboieni judetul Neamt;.
Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Razboieni, in calitate de initiator
al proiectului de holarare, inregistratu sub nr.

In temeiul dispozitiitor aft. 36 alin.(l) si alin.(2) lit, ,,d" si ale arl 45, alin (1) din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu motliJicarile si completarile ulterioate;

H OTARASTE:

Art.l.

Se aproba Programul de desfasurare a manifestarilor din cadrul "Sarbatorii
Razboienilor" ce vor avea loc in zilele de 29 si 30 iulie 2017 conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta.
&1.2.. Se aproba realizarea obiectivelor pentru organizarea "Sarbatorii Razboienilor"
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta.
Art.3. Aproba utilizarea sumei cle '{0,tX}0 lei pentru organizarea si rlcsl'*surarea a*estci
srr5rtori a comunei {i1 sumele stabilite prin bugetul local pentru anul in curs in capitolul "chcltuieli

matcriale".

Art.5. Secretarul comunei va comunica

PRES

prezenta persoanelor si institutiilor interesate.

INTA,
Co

3

l din l 2 iulie 2017 .

ntr asemnesza

P e ntr

u legal ilate,

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILruL LOCAL RAZBOIENI

Anexa

I

la Hotararea

nr. 3l din 12 iulie 2017

PROGRAM
DE DESFASURARE A MANIFESTARILOR DIN CADRUL
"SAR BATORI I RAZ BOIENILOR'
29 si 30 iulie 201 7

SIMBATA 29 IULIE
PELERINAJ LA TROITA DIN SATUL VALEA ALBA care include

-

:

Te-Deum la troita (participa preoti parohi si un grup de maicide la
Manastirea Razboieni.
- Depunerea de jerbe si coronae .
- Evocare istorica,
- Pomenirea mortilor.

I}IJMIJ\ICA 30 IULIE
PAR'l'IiA

C'ommunal

ora

tr

-

I-a

-

Slu.iba religioasa la Nfanastirea l{*zhoieni - orelc 8,00 - I L
relitrgios si rnilitar la l\.{onumentrul llroilor din parcul

-

Deachiderea oficiala a "SAI{l}AT{}Idll

(leremonial
ora ll.-30.

1,45 carc va include

o
o
r,

r.l

ItAZtl0[ENILOR"

eu incrpere

l*

:

Cuvantul de salut adresat parficip*ntilor de prirnarul eonrunri;
Scurte alocutiuni ale rerprezentantilor rutoritatilor.iurlctcne;
Semnificatia istoric* a bataliei do Ia Raztroicni * Vnlca Alba t marclui voievocl
Stefan ccl Mare si Sfant
Oor,grup vocal si recital al elevikrr Scolii {limnaziale "(lonstantin Virgil
(iheorghiu".

PARTEA a lX-a - dupa ora 13
llR{X ;l{.d.M (ltjt.Tt] I{AL AR'rlSTI{

l"

ROMANIA
JUDBTUL NEAMT
2$

Anexo 2 la Holararea
nr. 3l tliw l2 iulie

t7

CONSILIUL LOCAL RAZBOIENI

OBIECTIVE DE REALIZAT IN VEDEREA DESFASURARII

ACTIUNI CE TREBUIESC URTMARITE SI REZOLYATE:

-

Publicitatea actiunii prin mijloace mas-media,afise si pliante.
Plutonul sau grupa de soldati pantru onorurile militare.
Mijloace de transport tur - retur pentru militari.
Coronae de flori pentru depunerea la Monument de catre institutiile judetene
'care
doresc sa participle.

Curatarea si remarcarea traseului catre Troita Valea Alba'
Steag tricolor la Troita si reparatiile ce se impugn -cosit si varuit trasee;
Refacere punte de trecere peste poaraul Valea Alba.
Pregatirea parcului communall
Amplasare steaguri si stegulete pe traseul Primarie - Manastire'
Finisaje la Monumentul Eroilor.
Verificare si remediere defectiuni la sistemul de iluminat public'
Organizare sistem de paza si ordine publica pentru 30 si 31 iulie a'c'

LUCRARI IN PARCUL COMUNAL
Finalizare curateniel

Varuit pomi;
Amenajare scena;
Reamenajare gruP sanitar;
Finisaje la monumentl
Curatare alee de acces si varuit borduri;
Amplasare stegulete;
Amplasare cosuri Pentru gunoi;

Lucrari pe traseul Valea Mare

-

- Razboienii de Jos - Borseni - Manastire

:

Cosire si indepartare resturi vegetale;
Varuit pomi;
Amplasare steaguri si stegulete;

ALTE ACTIVITATI GOSPODARESTI:

-

-

Plantare flori in zona monumentului si achizitionare jerbe si coronae in vederea
depunerii;

Montare steaguri la monumentl
Revizuire iluminat propriu Parc cat silde la scena precum si public in
comuna.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RMBOIENI

HOTARARE
privind la aprobareo salariilor

de bazd penftu aparatul de specialitate

al

primarului comunei Razboieni, judeyul Neaml"
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI RAZBOIERNI , legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 3l iulie 2017;

-

wdnd in vedere:
-referatul de specialitate inregistrat sub num6rul 3861 din 27 iulie a.c.
doamnei VAIDEANU - FILIMON CARMEN contabil in aparatul de specialitate al primarului
Comunei Razboieni, prin care soliciti Consiliului Local al comunei aprobarea salariilor de bazi
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei , (raport intocmit in temeiul prevederilor
art. 44 din Legea nr. 2 I 5/2001 a administraliei publice locale, republicatd);
- procesului-verbal de consultare a func{ionarilor publici qi a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei si serviciilor publice din subordinea consiliului
local al comunei.
-proiectul de hotirire cu privire la aprobarea propunerii mai sus mentionate, proiect ini{iat de
cdtre Primarul comunei, domnul Taralunga Sebastian-Bogdan, in temeiul dispozi{iilor art. 45 alin. (6)
din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd; expunerii de motive pentru
adoptarea proiectului de hotlrdre de mai sus;
- avizclor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Razboieni pentru
proiectul de hotErire mai sus menfional, avize emise in temeiul prevederilor art. 44 gi ale art. 54 alin.
(4) din Legea ru'.21512001, a administraliei publice locale, republicate;
- avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptArii prezentei hotdrAri al secretarului comunei
, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea
nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicatd;
Avand in veclere prevederile legale speci/ice tn materie, respectiv:afi. 6, art. 9, art. 11,art, 12,
art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului plStit din
fonduri publice; Legea 53/2003 privind codul muncii, OUG nr.6312010 pentru modificarea qi
completarea Legii n. 27312006 privind finan{ele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor
mlsuri financiare, cu modificdrile si completdrile ulterioare; Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul
2017, publicatd in M. Of, Partea I, nr. 1 27 din 17 februarie 2017; Legea nr. I 88/1999 privind statutul
funclionarilor publici, republicatd 2, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; OGR nr. 7112002
privind organizarea qi funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public qi privat de
interes local; Legea nr. 33412002 a bibliotecilor, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Legea nr. 27312006 privind finanlele pr.rblice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea

w.21512001 a administraliei publice locale, republicatd; art. 10 din Carta europeand a autonomiei
locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie 1985 9i ratificatd prin Legea nr.199/1997; o.G.R. nr.
3512002 pentrt aprobarea Regulamentului cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale;
ca utmare a competenlelot stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. (c) qi alin. (5) 1it. (a) din Legea
rc. 215 12001 a administra{iei publice locale, republicatd;

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea nr.27512001a administra(iei publice
locale, republicati, qi din considerentele prezentate :

HOTARASTE:
ART. 1- (1)

Se aprobd salariile de bazd pentru

funcliile publice locale stabilite qi avizate
potrivit legii, precum qi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Razboieni, judelul Neaml pe compartimente func{ionale, conform anexei la prezentul proiect
de hotdrdre, incepdnd cu 01 it;Jie 2017

.

(2) Anexa face parte integranti din prezentul proiect de hotdrdre.
ART. 2 -in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotlrdri se imputerniceqte primarul
comunei ...... Ei aparatul de specialitate din subordinea acestuia.
ART. 3 - Neindeplinirea sau indeplinirea neoorespunzAtoare a prevederilor prezentei hotirdri
atrage de partea celor vinovali rdspunderea materiald, civild, administrativi, disciplinard,
contravenlionald sau penald, dtrpd caz.
ART. 4 - Copii de pe prezenta hotdrAre se vor comunica primarului;i aparatului de
specialitate din subordinea acestuia; Instituliei Prefectului judetrului Neamy seryiciului controlul
legalitiilii actelor administrative de tndatd; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin
grija secretarului comunei Razboieni
ART. 3, - Prezenta hotdrdre se va comunico :
- Primarului comunei;
- lnstitu frlor interesate.

e\
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI RAZBOIENI

HOTARARE
privirivind aprobarea modiJitdrii HotdrArii Consiliului Loctl. ca privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare qi Funclionare a Consiliului Local
Consiliul Local al comunei RAZBOIENI , legal constituit, intrunit la lucrdrile gedin{ei ordinare din
data de 3l iulie 2017,
avAnd in vedere:
- referatul de specialitate inregistrat sub numdrul 3862 din 27 iulie 2017 al secretarului comunei, prin
care solicit5 Consiliului Local aprobarea: ,,modificirii Regulamentului de Organizare $i Functionare
a Consiliului Local al comunei ", rapoft intocmit in temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr.21512001 a

administraliei publice locale, republicatS;
- proiectului de hotdrdre cu privire la aprobarea propunerii mai sus menlionate, proiect intocmit de cdtre
Primarul comunei Razboieni, judelul Neam!, domnul Taralunga Sebastian Bogdan in temeiul dispoziliilor
art. 45 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

-

avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Razboieni pentru proiectul de
hotbrdre mai sus menlionat, avize emise in temeiul prevederilor ar1. 44 qi art. 54 alin. (4) din Legea
nr. 21 5 12001 a adm inistrajiei publice Iocale, republicat6;
- avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotirAri al secretarului comunei
Razboieni,dl. Pintilie Constantin , prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat
cu art. I l7 lit. (a) din Legea nr. 21512001, a administraliei publice locale, republicatd;
examindnd prevederile legale speciJice tn materie, respectiv: art. 34 din Legea nr. 39312004
privind Statutul alegilor locali, cu modificirile gi completirile ulterioare; art. 40 din Legea nr. 15312011
privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice; Legea nr. 21512001 a administraliei publice
focale, republicatd, cu modificirile qi completlrile ulterioare; O.G.R. nr. 3512002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si funclionare a consiliilor locale; Legea nr. 67312002 privlnd
aprobarea O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi funclionare a
consiliilor locale;Legea nr.5212003 privind transparenla decizionald in administralia public6;

ca

urmare

competenlelor stabilite
administraliei publice locale, republ icati;

prin: art. 36 alin. 3 lit. (a) din Legea nr. 21512001

a

in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale,
republicati qi din considerentele prezentate :

HOTARASTE
ART. 1. - (1) Se aprobd modificarea art. 89 alin. (l) din Regulamentul de Organizare gi Funcfionare
a Consiliului Local al comunei Razboieni, aprobat prin Hotdrarea Consiliului Local al comunei
Razboieni, in sensul ci perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, pentru parliciparea la qedinlele ordinare
ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate consilierii locali primesc o indemnizatie de gedinld, in
cuantumul d,e 9.9 o/ol gedintd din indemnizalia cuvenitl primarului.

- (2) Toate celelalte prevederile ale Regulamentul de Organizare qi FuncJionare a Consiliului
Local al comunei rdm6n in vigoare.

ART. 2.

-

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzAtoare a prevederilor prezentei hotlrdri atrage
de partea celor vinova{i rdspunderea materiald, civild, administrativi, disciplinar[, contraventionald sau
penald, dupi caz.

ART.3. - Prczento hotorare

se va comunica:

- Primarului comunei:

- referentului cu otributriile

specifice contabilului SeJ din cadrul aparatului de specialitate al
primarului pentru luarea la cunoStinld Si ducerea la indeplinire;
- Institufiei Prefectului Judetrului Neaml in vederea verificdrii Iegalitdlii acesteia;
- altor persoane fizice sau juridice interesat.

Contrasemneaza pentra
Secretqr,

Pintilie

Nn 33 din 31 ialie

2017.
Hot.trqrcq afost qdoptata cu un numar de

ll

voturi din 11 consilieri infunctie,

t

ROMANIA
JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
privind abrogarea arl. 2 al H.C.L. t t 23/2017 privind modalildlii tle prestare a semiciului de colectarc a
deSeurilor, de Ia utilizatorii casnici de pe raza comunei Raxboieni Ei
modirtcarcd tafifalui pentru aceastd prcstalie

CONSILIUL LOCAL AL CoMUNf,I RAZBOIENI, judeful Neam(;
LuAnd act de:

- expunerea de motive a primarului comtmei Rdzboieni, in calitatea sa de iniliator, conform prevederilor
art. 6 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnicd legislativd pentu elaboraria actilor normative;
Analizdnd lemeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) Si art. l2l alin. (1) Si alin. (2) din Constitulia Rom niei, republicatd;
- art. 3 Si 4 din Curtu europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg Ia l5 octombrie 1985,
ratirtcafi prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind codul civit, republicatd, cu modiJicdrile qi
c o mp

-

let dr i I e ul te fi oar e ;

Avdnd ?n vedere:

Hotdrdrea Consiliului Local al comunei Rdzboieni nr. 23 din 26.05.2017 privind atribuirea;i
tncheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitdli componente ale serviciului
de salubrizare a unitdlilor administrativleritoriale membre ale Asocialiei de Dezioltare Intercomunitari,
"ECONEAW", din Zona j, judelul Neaml;
- prettederile art. B, alin. (3), lit. k) Si ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilitdli
publice nr. 5l/2006 republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit k), art. B, alin. (t), art. 9, alin. (l), lit. c) si ale art. 20 alin. (2), tit. d)
din Legea nr. l0l/2006 a serviciului de salubrizare a localitdlilor republicatd,.
- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activitdli componente ole
serviciului de salubrizore a unitdlilor administrativteritoriale membre ale Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard "ECONEAW". dinZona 3, judelul Neaml nr. 63 din01.03.2017,
- adresa nr. 882 /24.03.2017 inregistratd ta A.D.I. EC)NEAW, in calitate de Autoritote
Conlractantd in numele ti pe sedmd noastrd, cu nr. 102/27.03.2017;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), tit. d) $i alin. (6), lit. ct), pct. t4 din Legea
Aclministraliei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdri Si completdrile ulierioare;
In conformilate cu prevederile O.U.G. nmr. 48 /2017 pentru modificarea si completarea O.[J.G.
nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu ;
Luind act de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 54, atin. 4 din Legea
2l 5/2001 privind administralia publicd locald, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
In temeiul tlispoziliilor art. 45 alin. (1), coroboral cu art. I I5 alin. (t) lit. b) din Legea aclministraliei publice
locale nr. 2 15/2001 , republicatii, cu modficd.rile Si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. l.

- Se abroga art,2 din Hotar:rrca Consiliului Local al comunei Razboieni nr. 23 din
data de 26 m^i 2017 referitor la taxa de mediu stabilita pcntru prestarca serviciului de colcctare a
dcscurilor.

.

Art. 4. Secretarul comunei va asiguia
comunicarea prczertei hotireri autoritifilor
gi

Ia
.cunogtinftr publictr precum
"lT:y
fi"rr"i"f"" irteresate.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

wt/i

#;;,

Nr. 34 din Sl iutie 2017

g

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENT
HOTARARE

privind solutionareo unei cereri pentru constituirea dreptului

de

proprietate privolo osupra terenului oferent locuintei pe core solicitsnlii
au cumparal-o in anul 1987 in Comuna Rdzboieni
Consiliul Local al Comunei Rlzboieni, judetul Neamt;
Analizand cererea formulata de numitii Vaideanu Vasile si Vaideanu Domnica
din satul Razboieni,comuna Razboieni,prin care solicita constituirea dreptului de
proprietate pentru suprafata de 1000 mp,teren aferent casei pe care sus-numitii au
cumparat-o cu contract de vanzare-cumparare .
AvAnd in vedere prevederile art.36,alin.3 si 6 din Legea nr.l8/l99l,republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si alc art.S,litera c si h din Regulamentul
de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G. nr.890/2005.
In temeiul prevederilor art,27, alin (2) lit. "c" si art.45 alin. (3) din Legea
nr.2l5l200l a administra{iei publice locale, republicatl, cu modificlrile qi
completlrile ulterioare,adoptl prezenta:

HOTARA$TE:
Art. l.

aprobl numitilor Vaideanu Vasile si Vaideanu Domnica din satul
Razboieni, comuna Razboieni,constituirea dreptului de proprietate pentru
suprafata dc 1000 mp,teren aferent locuintei pe care sus-numitii au cumparat-o cu
contract de vanzare-cumparare ,
Art.2. In mod corespunzator se modifica documentatia comunei in sensul
inscrierii unei pozitii noi in anexa 2tr,sat Razboieni,comuna Razboieni pe numele
Vaideanu Vasile si Vaideanu Domnica cu suprafata de 1000 mp.
Se

Art.3. Secretarului Comunei Rizboieni,va asigura aducerea la cunostinta
sus-numitilor prezenta hotarare si inaintarea ei la Institutia Prefectului jude(ului
Neamf in vederea analizarii /validarii /invalidarii ,dupa caz,prin ordin al
prefectului.

INTA,
Secretar

ugust 20I7

ROMANIA
JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HorAnAnB

privind rectiJicarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul local al comunei Razboieni, judelul Neam!, intrunit in gedinla extraordinari din data

de 26 Septembrie 2017 legal constituitS;

ExaminAnd:
nota de fundamentare a domnului primar precum gi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.5563/26. 09.2017 privind aprobarea
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Rdzboieni, pentru anul 2017,conform adresei ANAF
lasi,AJFP Neamt nr.2 1 876 I 19.09.2017 i

-

VdzAnd rapoartele

de avizare ale Comisiilor de

specialitate

ale Consiliului Local

;

Av6nd in vedere :
- prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat;
- prevederile Legii finanlelor publice nr. 273120O6 ;
-prevederile Legii nr. 57112003 cu privire la Codul fiscal,cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
- art.6 alin.(1) 9i (4) din legea nr. 52121.01.2003 privind transparenla decizionald in administratla
locald ;
in temeiul prevederilor art. 9, art. 27, adt.36 alin.(1) 9i (2) lit. b) 9i alin.(4) lit.a), art.45 alin.(1)
(2)
lit.
a), art.63 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. a) 9i b) 9i ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraliei
9i
publice locale fi. 215 12001 , cu modificirile gi completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l -

Se aprobl rectificarea bugetului local

conform anexei

al

comunei Rlzboieni pentru anul 2017,

nr.l.

Art.2 - Se aprobi bugetul local - secfiunea de func{ionare si bugetul institufiilor publice gi
activitlfilor finanlate integral sau parfial din venituri proprii 9i subvenfii pe anul 2017, conform
anexei nr.2.

Art.3 - Se aprobi modilicarea bugetului local - sec(iunea de dezvoltare si bugetul
institutiilor publice gi activitltilor finanfate integral sau pargial din venituri proprii qi subven{ii
conform anexei nr.3.
Art. 4 - Se aproba Lista de investitii pentru anul 2017 in suma de 462,00 mii conform anexei
4 la prezenta.
Art.5-Anexelenr.l - 4 fac parte integranti din prezenta hotlrire.
Art. 6 - Prezenta hotirAre intrl in vigoare Ia data aducerii la cunostinf5 publici prin aligare
la sediul consiliului Iocal .
Art,7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteazi primarul comunei
Rlzboieni pi compartimentul financiar-contabil.
Art, 8 - Secretarul comunei va asigura comunicarea 'lrezentei hotir6ri autoritifilor qi
persoanelor interesate.

INTA
ContrasemneazS:

Nr.36 din

26 Septemb

e 20IF :

Hotararea a fost adoptatd cu un nwnar (le

l0

voturi din I 0 consilieri

in

funclie.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

,.

privind numirea in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Razboieni,
cu atribuliile aferente in consiliul de administratie al
Scolii gimnaziale "CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU" Razboieni

Consiliul local al comunei Razboieni intrunit tn vdinld ordinard de lucru,
Vdz6nd adresa nr. 1088 din data de 5 septembrie a.c. prin care conducerea scolii gimnaziale
"CONSTANTIN VIRGiL GHEORGHIU" Razboieni solicita desemnarea unui reprezentant din paftea
consiliului local care sa faca parte din Consiliul de Administratie al acestei institutii in anul Scolar 20172018
AvAnd la bazd prevederile art.96 din Legea nr.li20l l,Legea educaliei nalionale, a Regulamentului de
organizare gi funclionare a unitdlilor de invelemant aprobat prin Ordinul nr.4925l2005, modificat in data de

29.06.2012.

inbaza art.36 alin.(1), alin.(2), lit. "d", alin.(6), lit."a", pct.l, alin.(9), art. 45 alin. (1), precum $i art.
lit."b " dinLegea215/2001 privind administralia publicd localE, republicatd,

115 alin. (1)

HOTARASTE:
Art.l -

D-na. consilier HIRTAN BRANDUSA-ADINA se numesc in calitate de reprezentant al
Consiliului Local Razboieni, in consiliul de administralie al scolii gimnaziale "CONSTANTIN VIRGIL
GHEORGHIU" Razboieni .

Art.2 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazi Primarul comunei
Razboieni 9i persoana nominalizata.
comunei va asigura comunicarea prezentei hotirdri autoritdlilor gi persoanelor

Art.3 -

interesate.r/*9

fu.DE $EDINTA
ContrasemneazE:
pentru legalittte,
Secretarr.i
C.Pintilie \t

L$

'"29

:\

,i
Nr.

i9

Hotararea

din 29 septembrie
a

fosl adoplata

2017.

cu un numar de

l0

voturi din I 0 consilieri inJunctie.

ROMANIA
JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

privind numirea in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Razboieni,
in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (C.E.A.C.) la nivelul
Scolii gimnaziale "CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU" Razboieni

Consiliul local al comunei Razboieni intrunit in $edinld ordinard de lucru,

Vlz6nd adresa nr. I 141 din data de l9 septembrie a.c. prin care conducerea scolii gimnaziale
"CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU" Razboieni solicita desemnarea unui reprezentant din partea
consiliului local care sa faca parte dinComisia de Evaluare si asigurare a calitatii la aceasta institutie in
anul qcolar 2017-2018
Av6nd in vedere:

- prevederile art. 11, alin.4 din OUG 7512005 privind asigurarea calitllii educaliei, cu
modificdrile gi completdrile ulterioarel
- prevederile art.44 din Ordinul nr. 4.92512005 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare gi functionare a unitililor de inv[ldmdnt preuniversitar, cu modificSrile Ei completdrile
ulterioare;
inbaza art.36 alin.(l), alin.(2), lit. "d", atin.(6), lit."a", pct.l, alin.(9), art.45 alin. (1), precum 9i
art. 115 alin. (1) lit."b " din Legea 215/2001 privind administralia publicd localS, republicati,

HOTARASTE:
Art.l - D-L. consilier GALUSCA CONSTANTIN se numesc in calitate de reprezentant al
Consiliului Local Razboieni, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul scolii gimnaziale
*CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU" Razboieni .
Art.2 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotSriri se incredinteazi Primarul
comunei Razboieni gi persoana nominalizata.
Art.3 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hoterari autoritelilor gi persoanelor
interesate.

PRE$ED
Contrasemneazd:
pentru legalithte,
Secretir,r . ,
C.Pintitieu"

Nr. 40

I

din 29 septembrie

2017.
Hotararea a fost adoptata cu un mtmar de

l0

voturi din I0 consilieri infunclie.

\

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
pentru aprobarea Regulamenlului privind normele

de gospodarire comunala pe

leritoriul comunei

Consiliul Local al comunei Razboieni judetul Neamt;
Avand in vedere:
- Expunerea de molive a primarylui comunei
- Raportpl comisiitor de specit(itate din cardul Consiliului tocdl;
- Prevederile O.U.G 21/2002 privind normele de gospodarire a localitatilor urbanpg: si
rura le,cu modificarile si completarile ulterioare :
Prevedereile Legii nr. 5125/2002 pentru aprobarea O.G nr. 21/2002privind normele de
gospodarire a localitatilor urbane si rurale;
- Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;
- Prevederile Legii nr. 265/2006 pentru parobarea O.U.G nr. 195/2005 privind protectia
mediului;
- Prevederile art. 2 alion,(2) din O.G 2 /2001 privind regimul juridic al contrdve tiilor ,
cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile arL 36,alin.(2) lit,,c" ,alin.(6) lit."a" ,pct.9 din din legea administratiei
p ub lice locale,rep ublicala,cu modiJicarile s i completarile ulterioare.
In lemeiul dispozitiilot dfl.45 din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala,cu
modiJicarile si completarile alterioare;

-

HOTARASTE:

Art. l. - Aproba Regulamentul privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei
Razboieni,conform anexei care face parte integranta din preznta hotarare.
Art, 2 - Constatarea si sanctionarea contraventiilor se vor face de catre viceprimarul
comunei ,Mazarianu Constantin,precum si de catre dl. Bruma Vasile - Stelica,sef S.V.S.U. ,persoana
imputernicita.
Art. 3 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul si
viceprimarul comunei Razboieni precqm si de catre persoana imputernicita.
Art. 4 - Secretarul comunei va aduce Ia cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
continutul prezentei.

i)qA\--Contrasemneaza pentru
legalitate,
Secretarul comit)rci -

{\\r*(Y7l-uw
*XK:J
rytr

Ni: din 3l octombria

2017.

Hotat'at'ca afosl adoptata ctt un nunur

de

voturi

tlin

I

I consilieri i

.functie.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
privind

decontared

platii cheltuielilor

de deplasare

pentu personalul didactic

Consiliul Local al comunei Razboieni judelul Neomt;
Vaxand adresa nr. 1262 din data de 25.10.2017 inaintate de catre Consiliul de administratie al
Scolii Gimnazialeu Constantin Wrgil Gheorghiu" prin care solicita decontarea cheltuielilor de trasnsport
pentru personalul didaclic si auxiliar aferenle lunilor seplembfie si octombrie *c.
Luand act de raportul comisiei de specialilate din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere prevederile art. 105 din Legea educaliei nalionale nr. 1/2011 cu modiJicarile si
completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea nn215/2001,privind administratia publica locala,cu
modifi carile si completari le ulterioare;

IIOTARASTE:
Art. 1 -

Se aproba solicitarea Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,, Constantin

Virgil Gheorghiu" Razboieni prin care solicita decontarea cheltuielilor de trasnsport pentru
personalul didactic si auxiliar aferente lunilor septembrie si octombrie a.c. in suma totala
de 4736 lei.

Art. 2

- Decontarea cheltuielilor se va face din cap. ,,salarii invatamant..

Art. 3

- Secretarul comunei va aduce Ia cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
prezentei.
continutul

PRESEDINTE DE
C.

Oilnt,

.t\(M\\

Contrasemneaza pentru

l3

legalitaie,
Secretarul comu4ei

(,
\ \!,tq_D,z- O/
.P^\\____-Z.a'

t

u;l3ai, st octombrie
lloloqrcudJb,\l

atdoptctt.l

2017.

c'Lt ur1 t71

1tu

de

voluri ditl

ll

eonsilieti in ./ nctie.

,

C.Pintiliel\.u .

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
privind

deconldrea

plalii cheltuielilor de deplasare pentru personolul didactic

Consiliul Local al comunei Razboieni judelul Neaml;
Vazund adresa nr. 1262 din data de 25.10.2017 inaintale de calre Consiliul de odministratie al
Scolii Gimnaziale,, Constantin l4rgil Gheorghiu" prin care solicita deconlarea cheltuielilor de lrasnsport
pentru personalul didaclic si auxiliar aferente lunilor septembrie si octombrie a,c.
Luand act de raporlul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere prevederile art 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modiJicarile si
completarile uherioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea nn215/2001,privind administratia publica locala,cu
modificarile si complelarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1 -

Se aproba solicitarea Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,, Constantin

Virgil Gheorghiu" Razboieni prin care solicita

decontarea cheltuielilor de trasnsport pcntru
personalul didactic si auxiliar aferente lunilor septembrie si octombrie a.c. in suma totala
de 4736 lei.

Art. 2

- Decontarea cheltuielilor se va face din cap. ,,salarii invatamant,.

Art. 3

- Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
prezentei.
continutul

E SEDINTA,
Contrasemneaza pentru

legalitatb.
Secretarul comuiei

.

C.Pint1liJv\.

-)\

t4lrlin

Nrt

l'lolararea

3
a

t octonthrie 2017.
cu n nanur de votlti ditl I I

Jbs! odoptqtd

consilieri in rtnclie.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul local al comunei Razboieni, judetul Neamt, intrunit in gedinla extraordinard din data
28 Noiembrie 2O17 legal constituitd;
Examin6nd:
- nota de fundamentare a-domnuluj primar precum gi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparalului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.6808/22. 11 .2017 privind aprobarea
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Rdzboieni, pentru anul 2017,conform adresei ANAF
lasi,AJFP Neamt nr.27298116.11 .2017 ,cu repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din TVA si a cotelor defalcate4 din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul2017;

de

VdzAnd rapoartele
AvAnd in vedere

de

avizare ale Comisiilor

de

specialitate

ale Consiliului Local

;

:

- prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat;
- prevederile Legii finantelor publice nr. 27312006 ,
-prevederlle Legii nr. 571/2003 cu privire Ia Codul fiscal,cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art.6 alin.(1) 9i ( ) din legea nr. 52121.01.2003 privind transparenla decizionald in administralia
localS

;

intemeiul prevederilor art. 9, art.27,arl.36 alin.(1)9i (2) lit. b) 9i alin.(4) lit.a), art.45alin.(1)
(2)
lit.
a), art.63 alin.(1) Iit. c), alin.(4) lit. a) 9i b) $i ale art. 115 alin.(1)lit.b) din Legea adminrstraliei
Si
publice locale nr. 215 12001 , cu modific5rile qi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1

-

Se aprobi rectificarba bugetului local

conform anexei

al

comunei Rizboieni pentru anul 2017,

nr.l.

Art.2 - Se aprobi bugetul local - sec{iunea de luncfionare si bugetul institufiilor publice 9i
activitl{ilor finantate integral sau par{ial din venituri proprii qi subven{ii pc anul 2017, conform
anexei nr.2.

Art.3 - Se aprobl modificarea bugetului local - sec{iunea de dezvoltare si bugetul
institu(iilor publice gi activitd(ilor finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii gi subven(ii
conform anexei nr.3.
Art.4 - Se aproba Lista de investitii pentru anul 2017 in suma de 607,00 mii conform anexei
4 la prezenta.
Art. 5 - Anexele nr.l - 4 lac parte integrantl din prezenta hotlrire.
Art. 6 - Prezenta hotirire intri in vigoare la data aducerii la cunostin{i publicd prin afiqare
la sediul consiliului local .
Art. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredintreazl primarul comunei
Rizboieni gi cgmpartimentul financiar-contabil.
Art. 8 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotlriri autoritifilor gi
persoanelor interesate.
,\

,PRE$E INTE DE $EDINTA

Contrasemneazi:
pentru leg
Secretar,

Nr.45 din
Hotarqreo

a

28 Noiembrie 2017.
fo.rt adoptata cu un nunar de

l0 toturi din l0 consilieri

in

luncrie.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

HOTARARE
penlru uprobarea Regulamentului privind normele

de gospodarire comunala pe

tefiloriul comunei

Consiliul Local al comunei Razboieni judetul Neamt;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primatului comunei
- Raportul comisiilor de specilfiilate din cardul Consiliului local;
- Prevederile O.U.G 21/2002 privind normele de gospodarire a localitatilor urbanSyt si
rurale,cu modificarile si completarile ulterioare:
Prevedereile Legii nr. 5125/2002 pentru aprobarea O.G nn 21/2002privind normele de
gospodarire a localitatilor urbane si rurale;
Prevederile OUG nn 195/2005 privind protectia mediului;
Prevederile Legii nr 265/2006 pentru parobarea O,U.G nr. 195/2005 privind protectia
mediului;
Prevederile arl. 2 alion.(2) din O.G 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilot ,
cu complelarile si modificarile ulterioare;
Prevederile art.36,alin.(2) lit ,,c" ,alin.(6) lit."a",pct.9 din din legea administratiei
p ub I ice locale,rep ublicata,cu modilicarile si completarile ulterioare.
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala,cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-

Art.

HOTARASTE:

I

- Aproba Regulamentul privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei
Razboieni,conform anexei care face parte integranta din preznta hotarare,
Art, 2 - Constatarea si sanctionarea contraventiilor se vor face de catre viceprimarul
comunei ,Mazarianu Constantin,precum si de catre dl. Bruma Vasile - Stelica,sef S.V.S.U. ,persoana
imputernicita.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul si
viceprimarul comunei Razboieni precgm si de catre persoana imputernicita.
Art. 4 - Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
continutul prezentei,

Contrasemneaza pentru

legalitate,
Secretarul comunei
C.Pintilie

lv
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
GONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

privind aprobarea organizerii retelei gcolare de invdldmAnt preuniversitar de stat de pe raza
comunei Razboieni pentru anul gcolar 2018-2019

Consiliul Local al comunei Razboieni, judeful NEAMT;
Avdnd in vedere Legea educatiei nationale nr.1 din 2011, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare;
AvAnd in vedere :
-Ordinul nr. 5777122.11.2016 pivind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei
de gcolaizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,evidenta efectivelor de prescolari si
elevi scolaizati in unitatile de invatamant pafticular ,precum si emiterea avizului conform in
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul gcolar 2017-2018.
-adresa nr.14293 din data de 14.11.2017, inaintatd de cdtre lnspectoratul $colar
Judetean Neamt,
-adresa nr.1375122.11.2017 ,inaintata de catre Scoala Gimnaziala"Constantin Virgil
Gheorghiu " Razboieni;
in temeiul art.36 alin. (2) lit. c) 9i alin. (5) lit. d) din Legea nr. 21Sdinl2001, privind
administralia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
Av6nd ?n vedere expunerea de motive a primarului comunei Razboieni;
AvAnd in vedere rapoaiele de avizare ale:
D Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si
turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei
Y Comisiei iuridice, ordine publicd, drepturile omului gi tiberldlitor cetdlenegti din
cadrul Consiliului Local al comunei Razboienijudetut Neamt;\
ln temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr.21512001, privind administralia publici
locald
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Art.

I

se aprobi organizarea refelei gcorare de invrfimint preuniversitar
de stat de pe
raza comunei Razboieni pentru unitS{ile de invrfimAnt
de stat in anulgcolar 20lg-2019, conform
anexei 1, parte integranti din prezenta hotIrAre.

Organizarea retelei scolare respccta incadrarea cheltuielilor unitatilor de invatamant de stat
in fondurilc pentru finantarea de baza calculata in functie de costul standard/ elev/prescolar si in
numarul de posturi didactice ,didactice auxiliare si nedidactice aprobate acesteia/acestora de catre
Inspcctoratul Scolar.

Art. 3 Secretarul comunei va face publica
institutiilor si persoanelor interesate.

si va comunica ln copie prezenta hotdr6re

Contrasemneaza
pentru Iegalitate,
Secretarul comunei ,

Nr.

48 din 28 noiembrie

2017.
Hotararea afost adoptatd cu un numar de

l0

voturi

din 11 consilieri in functie.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RMBOIENI

HOTARARE
privind aptobatea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: Lucrari de consolidare -restaurare
si punere in valoare a ,,Monumentul Eroilor cdzuli tn lupta de la Valea Albd" Jinantat prin GAL
TINUTUL RAZESILOR
SAB-MASARA 19.2 M6/68 _ DEZVOLTAREA TERITORIALUI GAL PR]N CONSERVAREA
VALORIFICAREA PATRIMONIALAI NATURAL SI CULTURAL

SI

Consiliul Local al comunei Razboieni judetul Neamt;
Avand in vedere:

-

Expunerea de motive a primarului comunei nr. 6895/27,11.2017;
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Prevederile art. 36,alin,(2) lit,,c" ,alin (6) l't,"a" ,pct. 9 din din Legea administratiei

publice locale,republicdta,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala,cu
modificorile si completorile ulterioare;

HOTARASTE:
ART.I. Se aprobd proiectul Lucrlri de consolidare-restaurare si punere in valoare
,rMonumentul Eroilor cizufi in lupta de la Valea AIbi", in vederea finanldrii acestuia in cadrul
Programului National de Dezvoltare RURALA, SUB-MASURA 19,2, Masura M6/68
DEZVOLTAREA TERITORJULUI GAL PRIN CONSERVAREA $I VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI NATURAL

nAzesnon;

$I

CULTURAL, lansat5 in cadrul ASOCIATIEI TINUTUL

ART 2. Se aprobl valoarea total[ a proiectului Lucrlri de consolidare-restaurare si punere in
valoare ,,Monumentul Eroilor clzu{i in Iupta de la Valea Albi" in cuantum de 538.147,38 lei,
inclusiv TVA (echivalent 115.648,55 EUR).
ART

3.

Se aprobd contribufia proprie in proiect

in valoare de 171.222,66 lei (echivalent 36.795,96
euro) reprezentand achitarea TVA-ului neeligibil si a cheltuielilor neeligibile aIe proiectului.

ART 4. Necesitatea qi oportunitatea investi{iei: "Monumentul dedicat eroilor de la Valea AlbI Rizboieni", in prezent este in curs de clasare oa monument istoric de lbr public, categoria III, grupa
valorici B (avizul Direcliei Judelene de culturi Neam!, nr. 1401F,113.11.2017). Potrivit Legir 422/2001,
art.14, alin. 2, acestui obiectiv i se aplica timp de 12 luni de la data declangdrii procesului de clasare,
regimul juridic al monumentelor istorice.

misurii M6l6B - Dezvoltarea
teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural, lansatd in cadn
ASOCIATIEI TINUTUL RAZeqfOn qi corespunde Componentei 6.5 Turism qi agroturism di
Aceastd investilie este propusd a se realiza in cadrul

Strategia de Dezvoltare Economico-Sociah durabilA pentru perioada 2014-2020 a comunei Rdzboien
jud. Neam!.
Actuala stare in care se aflA monumentul este considerati a fi neconformd cu standardele
eL[opene ce se impun pentru includerea intr-un circuit turistic. Datorita stdrii avansate de avariere
degradare, sunt necesare doud direclii de intervenlie abordate ?n cadrul proiectului:

q

Lucriri de consolidare-restaurare a monumentului;
b) Lucriri de punere in valoare a monumentului prin: lucriri de sistematizare verticald (trotuare
alee, rigole, spaliu verde), elemente de direclionare qi instalalia electricd de iluminat.
a)

ART 5. Lucr[rile vor

fi

prevdzute in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei;

ART 6. Se aprobd ca pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei pld1i, sd fir
suportate cheltuielile de intrelinere qi/sau reparare a monumentului istoric previzut in proiect;
ART 7. Caracteristicile tehnice ale investiliei propuse in proiect sunt urmdtoarele:
Caracteristici iniliale:

o
.
o
.
.
.
o

Suprafala construit[ la sol:53 mp
Suprafala desflsuratd= 53 mp;
Cota pardoselii monumentului : +0,00;
indllimea monumentului propriu -zis + 4,23m;
Suprafala teren din acte 25.916 mp;
Suprafafa teren studiata: 1.243 mp;
POT = 4.26%; CUT 0,04.
Caracteristice tehnice gi parametrii specifici investi(iei rezultate ln urma realizdrii lucririlor de
intervenfie:
Cota pardoselii monumentului = +0,00;
indllimea monumentului propriu -zis = + 4,23m;
Sc monument
Sd monument 53 mp;
Sc poart6: Sd poartd = 4,8 mp;
Sc totald Sd totald = 57,8 mp;
S teren din acte = 25.916 mp;
S teren studi att= 1.243 mp
POT = 4.65%; CUT 0,04.

:

:

o
.
.
.
o
.
o
o

:

:

:

ART 8. Pentru relatia cu AFIR in vederea derullrii proiectului Lucrlri de consolidare-restaurare si
punere in valoare ,,Monumentul Eroilor clzufi in lupta de la Valea AlbI", se va delega Dl
TARALUNGA Sebastian - Bogdan, reprezentantul legal al Comunei Rdzboieni.
ART 9, in comuna Rizboieni, s-au derulat urmdtoarele activit[1i socio -culturale in ultimele 12 luni:
1. Sdrbdtoarea Rdzboienilor, ceremonie cu Fanlara
eveniment desfEqurat in data de 30.01 .2017;

Militarl pentru cinstirea rdzeqilor lui $tefan cel Mare,

2.

Depunerea unei coroane [a Monumentul dedicat eroilor de la Valea Albd din Rdzboieni, de cdtre
membrii Asociafiei "lNVINCTUS Romdnia";

ART 10.

vor asigura toate resursele linanciare necesare implementdrii proiectului in condiliile
rambursfuii/decontlrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Se

ART 11. Dupd finalizarea implementdrii proiectului, obiectivul de patrimoniu cultural va fi inclus
in circuitul turistic.

ART 12. Prezenta hotirAre

se va comunica de

cltre secretarul Comunei Rttzboieni in vederea duceri

sale la lndeplinire:

-

Primarul Comunei Rizboieni, judetul Neamr, dL TAR.{LUNGA Sebastian - Bogdan.
ART 13. Prezenta hottrr6re va fi adustr la cunogtinp publiol prin afigare la sediul CUCJ al Comune
Rlzboieni, judetul Neamt 9i publicare pe site-ul propriu Primdriei Comunei Rtrzboieni, judehrl Neamf.

ART 13. Secretarul comunel va aduce la cunostlnta lnstitutlllor sl persoanelor lnteresate contlnutul
prezentei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

l

eltnte Aurel

,.

.-i)

Contrasemneaza

Secretorul

Nr. 50 din 28 noiembrle

2017.

Hotarareo a fost adoptota cu un numar de

l0 voturl dln

11 consilieri in functle.

tegatitate,

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

privind

HOTARARE
decontarea

platii cheltuielilor tle deplasare pentru personalul tlidactic

Consiliul Local al comunei Ruzboieni judetul Neamt;
din data de 25.10.2017 inaintate de catre Consiliul de administratie al
Scolii Gimnaziale,, Constdntin Wrgil Gheorghiu" prin care solicita decontarea cheltuielilor de rrasnsport
penlru persondlul didactiD -si auxiliar aferente lunitor septembrie si octombrie a.c.
Luand act de raporrur comisiei de speciaritate din cadrar cons iurui Local.
Avand in vedere prevederile arl. 105 din Legea educatiei nationale nr. l/2011
cu modiJicartle si
_
completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea nr.2t 5/2001,privind administratia publica locala,cu
modiJicarile si co mpletarile ulterioare;
Vazand adresa nr. 1262

HOTARASTE:
ArL I - Se aproba solicitarea Consiliul de administratie al Scotii Gimnaziale ,, Constantin
-Virgil Gheorghiu" Razboieni
prin care solicita decontarea
cheltuielilor de trasnsport pentru

personalul didactic si auxiliar aferente lunilor noiembrie si decembrie a.c. in suma
totala
de 4407 lei.

Lrt. 2

- Decontarea cheltuielilor se va face din cap. ,,salarii invatamant..

Art. 3 - Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor si persoanelor interesate
continutul prezentei.
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