ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ONICENI

PRIMAR
DISPOZITIE
Privind convocarea Consiliului Localalcomunei Oniceni in sedinta ordinara

pentru ziua de 09.01.2017

Bogdan loan Duminica, primar al comunei Oniceni, judetul Neamt;
n temelul prevederilor art. 68 alin. ( 1 ) din Legea nr, 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata cu modiflcarile si.ompletarile uheriodre:

DISPUN
Art. l Convoc Consiliul [ocal alcomuneiOnicenl in sedinta ordinara la data de 09.01.2017 ora 09,00
sediul Primariei Oniceni cu urmatoarea ordine de zl:

1.

la

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deticituluisectiunii de dezvoltare din excedentul

anului2016;

2.

Proiect de hotarare privind aprobarea strategia si programul anual de achizitii publjce pentru anul

2017;

3.
4.

Proiect de hotarare privind aprobarea inventarieril materiei impozabile pentru anulfiscal20lT;
Proiect de hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care

beneficiaza utilizatoriifara contract din UAT -Comuna Oniceni.
Art. 2 Secretarulcomuneiva asigura comunicarea pre2entei dispozitiiautoritatilor, institutiilor precum si
persoanelor interesate,
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNET
Oniceni

HOTARARE

n.

....11..... din 09.01.2017
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii
de dezvoltare din excedentul anului fiscal 2016
Consiliul Localal comunei Oniceni intrunit in sedinta din data de 09.0J.2017.
Avand in vederei
expunerea de motive a domnului Ptimar m. 23104 01.2017;

referatul compa'limentului financiar contabil, taxe si impozite locaie nr.
17104.01.2017:
rapodul de avizare al Comisiei Buget - Finante,
ln conformitate cu:
prevederile OMFP nr 2890/2016 * intrat in viguare la 23j22016, privind
aprobarea Normelor de inchidere a exercitiulLri bugetar al anului 2016;
prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
prevederile art. 36 aljn. 2, lit. b si alin. 4. ljt. a din Legea 21512001 pri'Vind
administratia publica locala republicata, cu rnodificadle sj completarile ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONICENI adoptd prezenta hotererc.

Art. 1 Se aproba acoperirea definitiva a deficjt!/ui sectiunii de dezvoltare din excedeniul
anului2016 in suma de 283.679,60lei.
Art, 2 Primarul comunei Oniceni compa.timentul financiar contabil taxe si impozite
locale precum si aparatul de speciaijtate al primarului vor duce la indeplinire prevederile
Prezentei hotarari.
Art. 3 Prezenta hotarare se transmite prin gnja secretariatului comunel Oniceni
urmatoarelor persoane si institutiil
lnstitutia Prefectului judetului Neamt
Primarului comunei Oniceni
Compartimantul financiar contabil taxe si impozite locale
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt
Art.4 Aducerea la cunstinta publica 6e face prin afisare la sediul autoritatii administrativ
teriloriale si pe pagina de internet a Primariei Oniceni.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Oniceni

nr.

FOTARARE

.J<r.. .. din O9.O1.2017

privind aprobarea inventarierii matsriei impozabile pentru
anul fiscal 2017
Consiliu' Locai al comuneiOniceni intrunii in sedinta din data de 09.01.2017.
Avand in vederei
expunerea de motive a domnului Ptimar . 22104.01.2017:
referatul compartimentului taxe si impozite privind necesitatea aprobarii hotararji
privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2017 nr 64/06.A1.2017;
raportul de avlzare al Comisiei Buget - Finante,
ln conformitate cu:
prevederile art. 5, alin. 2 dln Legea 27312006 privind finantele publice locate, cu
modificarile sj completarile ulterioare;
prevederile Legii 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completariie
ulterioare;
prevederile arl.. 227 si 228 din HG nr. 4412004 privind Normele metodologice de
aplacare a Legii nr. 571/2003 cu rnodificarile si completarile ulterioare;
prevederile HCL n(. 68117.122016 privind stabilirea impozltelor si taxelor iocale
pentru anul 2017;
prevederile Legjj 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
vazand ca au fost respectate prevederile art. 36 alin. 2, lit. b si d si alin. 4, lit. C din
Legea 215l2AU prjvind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONICENI adoptd prezenta ho6riite.

Art.

I

I

Se aproba inventarierea materiei irnpozabile pentru anul fiscal 2017, coniorm

si 2 care fac parte din prezenta hotarare.
Art. 2 Primarul comunei Oniceni, compartimentul financiar contabil, taxe

anexelor

locale precum

si impozite
si aparatul de specialiiate al primarului vor duce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari.

Art,

3

Prezenta hotarare se transmiie prin griia secretariatului comunei Oniceni

urmatoarelor persoane si institutii:

lnstitutia Prefectului judetului Neamt
Primarului comunei Oniceni
Compartimantul financiar contabil taxe si impozite locale

Art.4 Aducerea la cunstinta publica se face prin afisare la sediul autoiitatii adrninistrativ
teritoriale si pe pagina de internet a Primariej Oniceni.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Oniceni

HOTARARE

)
nr. ....4.....

din 09.01 .2017

privind aprobarea stratogiei si a programului anual de achizitii
publice pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Oniceni intrunit in sedinta din data de 09.0'1.2017,
Avand in vederer
expunerea de motive a domnului Ptimat fi. 25144 U.2A17l
referatul nr. 9193129.12.2016 al responsabilului achizitiilor publice
primanei Onicenr - D-l Pa'ade Gheorghe - vtceprrmar.
raportul de avizare al Comjsiei Buget - Finante,
ln conformitafe cu:

din cadrul
prevederile Legii 98/2016, privind atribuirea coniractelor de achizitie publici a
contractelor de concesiune de lucriri publice Si a coniractelor de concesiune de servrcii,
prevederile Hotdrerea de Guvern nr 395/2016 pentru aprobarea normelor de
aplicare

a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publice din Legea

9B/2016;

-

prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionala in adminjstratia publicai
prevederile ad. 36 alin. 4, lit. b, combinat cu cele ale ad. 63 alin. 4 din Legea
administraliei publice Iocale nr.21512A01 republicat5, cu modificirile 9i completirjle ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONICENI adoptd prezenta hoararc.

Art. 1 Se aproba strategia anuala de achizitii publice pentru anvl 2017 a ptimariei
comuneiOniceni, judetul Neamt, anexa 1 la aceasta hotarare
Art. 2 Se aproba programul anual initial al achizitiilor publice penltu anul2017, aoexa 2.
Art. 3 Autoritatea contractanti Comuna Oniceni, cu avizul secretarului comunei Si a
responsabilului achizitiilor publice din cadrul primariei Oniceni gi cu acordul primarului comunei,
are dreptutde a opera modific;ri sau complet;ri ulterioare in Programulstabilit la art.2.
Aft.4 Primarul comunei Oniceni, responsabilul cu achizitiile publice din cadrul pimariei
precum si aparatul de specialitate al primaruluj vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Art 5

Prezenta hotarare se transmite prin grija secretariatului comunei onicenl

urmatoarelor persoane si institulii precum ai altele interesate:
lnstitutia Prefectului judetului Neamt

Primarului comunei Oniceni
Responsabilului de achizitii publice din cadrul primariei Oniceni
Art. 6 Aducerea la cunslinta publica se face prjn afisare la sediul autoritaiii administrativ
teritorjale si pe pagina de internet a Pnmanei Oniceni.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Oniceni

T,OTARARE
N. ...?....... din 09.01.2017
privind aprobarea taxai speciale de salubritale pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Oniceni intrunit in sedinta din data de 09.O'1 2017
Avand rn vedere:
expunerea de motive a domnului Ptimat ff.36.A5.01.2O17:
referatul nr. 37105.01.2017 al D-lui Palade cheorghe - viceprimar;
raportul de avizare al Comisiei Buget - Finante,
ln conformiiate cu:
prevederile art.8 alin.3 lit.j din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice si a ad.6 alin.1, lii.k, art.g, ad.25, art.26 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor;

-

-

Adresa nr. 1348130j2.2016 1jansmisa de catre SirlD din judetul Neamt;
Adresa nr. 2/03.01.2017 transmisa de catre SC AGMADY SRL din com. Ceahtau.

prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionala ln administratia publjca;
art.36 alin.6 lit.a punctual 14, aft.45 si art.115 lit.b din Legea administratiei publice
locale nt.2192401 , republicata, cu modiiicarile si completarile ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONICENI adoptd ptezenta hoterere.

Art. 1 Se aproba taxa speciala de salubritate pentru locuitorii comunei Oniceni, judetul
Neamt pentru anul 2017 conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art, 2 Se stabileste Regu/amentul de instituirc si administrare a taxei speciale de
salubritate pentru pe6aane fizice si juridice de pe teritoriul comunei Oniceni, judetul Nearnt
conform anexei 2la prezenta hotarare.
Art, 3 Lunar compartimentul taxe si impozite va recalcula taxa speciala de salubrizare in
functie de cantitatea de deseuri predata si confirmata pe baza notei de cantar de la depoziiul
Girov.
Art. 4 Hotararea Consiliului Local Oniceni nr. 23 din data de 30.09.2011 se abroga
Art.5 P marul comunei Oniceni, viceprimarul, precum si aparatul de specialjtate al
primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.6 Prezenta hoiarare se lransmite prin grija secretariatului comunei Oniceni tuturor
co[npadimentelor implicate djn cadrui primariei Onjceni, urmatoarelor institutii precum si tuturor
percoanelor si institutiilor interesate:
lnstitutia Prefectului judetului Neamt
Primarului comunei Oniceni
Viceprimarului comunei Oniceni
Art. 7 Aducerea la cunstinta publica se face prin afisare la sediul autoritatij administrativ
teritoriale si pe pagina de internet a Primanei Oniceni.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

si nLmele.

Aprobatacu

voiuripentru,

Contrasemneaze/avizeazd.
pentru leqalitatei
SECRETARUL COMUNEI.

