ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

privind aprobarea Caietului

HoTARARE
serviciului de alimentare cu ap5

de sarcini al

gi de canalizare

Consiliul Local al Comunei Gherieqti, inrrunit in gedinli la data de 06 iunie 2017,
Avdnd in vedere adresa Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iagi - ARSACIS nr.
inregistrate la Primdria comunei Gherreqti sub numerul 5978124.05.2017:
Avind in vedere nota de fundamentare nr. 6142130.05.2017, prezentati 9i sus(inutd de primarul
Comunei Gherdegti, domnul Beregoae Pavel, iniliatorul proiectului de hot[rAre;
Av6nd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheraegti;
Avdnd in vedere prevederile Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal laqi ARSACIS;
AvAnd in vedere prevederile Hotirdrii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate
serviciile de utilitili publice;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.5l/2006 privind serviciile comunitare de utilitnli publice, cu
mod ificirile gi completlrile ulterioare:
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apd gi de
canalizare, republicat6;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 21512001 privind administralia publicl locall, cu modificdrile
gi complettrrile ulterioare;
In temeiul art. I I 5 din Legea nr. 21512001,
477 /29.03.2017,

HoTARA$rE:
Art.l. - Aprobd Caietul
Art.2.

de sarcini al serviciului de alimentare cu ap[ 9i de canalizare.

- Caietul de sarcini al serviciului

de alimentare cu api qi de canalizare constituie anexa a

prezentei hotdr6ri.

Art.3. - Secretarul Comunei Gheriegti va comunica copii dupd prezenta hotdrAre Instituliei
Prefectului Jud. Neam1, Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal laqi - ARSACIS.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

HOTARARE

privind completarea fi actualizarea inventarului
bunurilor ce alcrtuiesc domeniului privat al
comunei GHERAE$TI, judeful Neamf
Consiliul local al comunei CHERAE$TI, judelul
Neamt;
AnalizAnd :
-referatul de aprobare al primarului comunei,
inregistrat lanr.614l/30.05.2017;
-referatul de specialitate inregistrat la
nr. 6148/30.05.2017 prin care se arara necesitatea actualizdrii,
modificdrii, completirii 9i insuqirii Inventarului Domeniului privat
al Comunei Gheriegti, conform
legii;

Avdnd in vedere prevederire art. 4 din Legea nr.
2r3/r99g privind proprietatea pubricd gi
regimul juridic al acesteia, precum gi ale Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniur pubric al comuneror,
oraqeror, municipiiror gi jude{eror, aprobate prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 54g / 19991
Ludnd act de avizul comisiei de specialitate;

in temeiul arr.36 alin.(2) Iit.c), art.45 alin.(3) gi art.49
din Legea administraliei publice locale
ciri le qi completiri le ulterioare

nr.21 5 1200 1, republ icat6, cu modifi

HoTARA$rE:
ART

I'

Se aprobd completarea gi insuqirea in Inventarul Domeniului privat
al Comunei
cheraegti' jude(ul Neam{, a urmrtoareror imobire, situate
in intraviranur comunei cheraeqti:

-

Suprafata de 735 mp teren, propus

ca;i drum

de acces;

Suprafafa de 2.178 mp teren arabil.

ART'2' Primarul comunei impreund cu Biroul fi nanciar-contabil,
vor duce la indeplinire

prevederile prezentei hot6r6ri.

ART'3

Secretarul comunei

persoanelor interesate.

va

asigura comunicarea prezentei hotarari autorita[ilor

DE $EDINTA

Nr.68
Din 06 iunie 201 7

AdoptatA in Sedinfa din 06 iunie 201 7 cu un numir de

l5 consilieri in funclie

Contrasemneaze
Secretar.
PAlAnceanu Marcela

- "ablineri" din totalul de

gi

ROMANIA
JUDETUL NEAN47
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

HoTARARE
privind aprobarea modificarii $i completarii
Strategiei de Dezvoltare LocalI a Comunei Gherleqti 2014_2020

b.

consiliul Local al comunei Gherdeqti, inrrunit in qedinta din data de 3 1.05.20r 7,
. _ in temeiul prevederilor art.45 din Legea nr. ZtSiO}t republicatd _ Legea
administraliei publice locale, av6nd in vederi prevederile :
Art' 3,6 alin(l), (2), lit.b 9i alin(4) rit. e Legea administraliei pubrice locale nr.215/2001,
republicatd cu modific6rile gi completlrile ulterioare.
Art. 25 lit g din Legea r.27312006 privind finanlele publice rocale cu modificirile
9i
completdrile ulterioare;

c.

Legii nr. 52l2003 privind transparenla decizionali in administraJia publicd, cu modific[rile
gi
completdrile ulterioare ;
Luand act de referatul de aprobare al primarului comunei Gherdegti, in calitatea sa
de
iniliator, inregistrat sub nr. 6l I 2/30. 05.2Ol7 .

HorARAgrE:
Art.l.-

Se aprobd modificarea Strategiei de Dezvoltare

2014-2020, conform anexei la prezenta.
Art.2. Secretarul comunei Gherieqti
instituliilor $i autoritd{ilor interesate.

Localr a comunei Gherdeqti

va comunica prezenta hotardre

persoanelor,

DE $EDINTA,
ILIER,
VASILE

Nr.69
Din 06 iunie
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Adoptat in Wdinla din 06 iunie 2017 cu un numar
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ANEXA LA HCL NR.69
DIN 06 IUNIE 20I7

l.

La pagina 63. Analiza Swot la ,,puncte slabe',, se va complete cu:
,,Caminele
culturale de pe raza comunei nu sunt reabilitate iar dotarile lipsesc',.
La Oportunitati : ,, Cresterea intercsului locuitoritor tle petrecere a timpului
liber, participand la activitati culturale,,.
La Amenintari: ,, Scaderea gradului rte satisfactie a locuitorilor ca urmdre a
lipsei investitiilor in puncte de interes local, precum caminele culturale,'.

2.

3.

4. CAPITOLUL

IV

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE - pag. 8t
Obiectivul strategic 3. Dezvoltarea durabili a potentialului uman.
Mdsura 3.5 - Dezvoltarea curturii, se va modifica qi completa dupd cum urmeazd:
"Dezvoltarea culturii prin intermediul renovrrii, modernizirii, extinderii qi dotrrii
Ciminelor Culturale din satele Gherieqtii Noi ;i GheriieEti".

5. CAPITOLUL V

-

PORTOFOLIU DE PROIECTE DE DEZVOLTARE _ pag. t2 - 84
Obiectivul strategic 3. Dezvoltarea durabild a potenlialului uman.
Mdsura 3.5 - Dezvoltarea cullurii

-

Proiect "Extinderea clddirii cdminului cultural" se va modilica complela dupd cum
si
urmeaqd:

" DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GHERAE$TI, COM.

GHERAE$TI, JUD. NEAMT"
" RENOVAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA
CULTI-RAL DIN SATUL GHERAESTII NOI"

$I DOTAREA CAMINULUI

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI
HOTARARE
privind aprobarea implementarii proiectului
''RENOVAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA $I DOTAREA CAMINULUI
CULTURAL DIN SATUL GHERAE$TII NOI $I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN LOCALTTATEA GHERAE$T|, COM. GHERAESTI, JUD. NEAMT"
finanlat de Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale prin Programul Na{ional de Dezvoltare
Rurald 2014-2020 in cadrulSub-m[surii 7.6 - Investilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Consiliul local al Comunei Gherle;ti, judeful Neam!:
Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin (l) si art. l2l alin (l) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la l5 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 19911997;
- ar|. 7 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Luand act de:
- expunerea de motive a primarului comunei Gherdegti, in calitatea sa de initiator din care rezulta
necesitatea implementarii si oportunitatea proiectului "RENOVAREA, MODERNIZAREA,

EXTINDER-EA $I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL GHERAE$TII NOI
$I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GHERAE$TI, COM.
GHERAE$TI, JUD. NEAMT" constituind un aport la dezvoltarea colectivitatii locale;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate,
Avand in vedere:
- Ghidul Solicitantului pentru Sub-Masura 7.6, consideram necesara si oponuna depunerea
proiectului ''RENOVAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA St DOTAREA CAMINULUI
CULTURAL DIN SATUL GHERAE$TII NOI $I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN
LOCALITATEA GHERAE$TI, COM. GHERAE$TI, JUD. NEAMT", in cadrul Sub-Masurii
7.6 "lnvestitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural", din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala 2014-2020, program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala;
- Art. 7 alin. (2) si art. I 166 si urmatoarele din Legea nr.28712009 privind Codut Civil, republicata,
cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- Art. 20 si 2l din Legea cadru a descentralizarii nr. 9512006;
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotararea Consiliului Local Gherieqti nr. 77 din data de 06.1 1.2015, prin care s-a aprobat Strategia
de Dezvoltare Locala a comunei Gheree$ti, judelul Neam!, pentru perioada 2014 2020;
- Art.43 alin. (4) din Legea nr. 24120001R privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratie publice locale nr. 21512001 cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin ( I ), coroborat cu art. I I 5 alin. ( I ) lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr.21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAf,$TI adopri prezenta
HOTARARE

Art. I - Se aproba implemertarea

proiectului ',RENOVAREA, MODERNIZARBA,
EXTINDEREA $I
CAMINUI,UI
CUI,TURAI, DIN SATUL GHERAE$TII NOI
-DOTAREA
$I DOTAREA CAMINULUI
CULTURAL DIN LOCALITATEA GHERAESTI, COM.
GHERAE$TI, JUD. NEAMT" denumit in continuarc Proiectul, in valoare dc 2.1g3.517 lei. din
care 347.060 lei valoarea TVA-ului.
Art. 2 (l) Se supune spre aprobare necesitatea si oporlunitatea realizarii obiectivului de investitii
"
''RENOVARBA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA $I DoTAREA CAMINULUI
CULTURAL DIN SATUL GHERAE$TII NOI $I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN
LOCALITATEA GHERAE$TI, COM. GHERAE$TI, JUD. NEAMT''
(2).Comuna Gheriegti iqi asumi valoarea costurilor care depasesc bugetul maxim eligibil
al
proiectului, adica suma de 360.387 lei, din care 347.060 lei valoaiea TVA-ului.
Art.3 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin programul National de bezvoliare Rurala - p.N.D.R,
potrivit legii.
Art.4 - Autoritatile administatiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta ale investitiei, in valoare de 81.600 lei/an, pe o perioada de minimum 5
ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul proiectului.
Art. 5 -Numdrul locuitorilor gi operatorii economici deservili de proiect, dupa caz, precum
Ei
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in Anexa nr. 1, care este pa(e integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art. 6 - Reprezentantul legal al comunei

este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Beresoae
Pavel. in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, siu administratorul public al comunei.
Art' 7 - Activitatile sociale/culturale desfasurate in ultimele l2 luni, anterioare datei depunerii Cererii
de finantare, sunt prevazute in Anexa

nr. 2, parte integranta din prezenta.
hotarari se asigura de catre domnul Beresoae pavel,

Art' 8 - Aducerea la indeplinire a prezentei

Primarul Comunei Gheraeqti.
Art.9 - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretaru[ui comunei Gherdeqti, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Gherdeqti, Institutiei Prefectului judetului Neamt pentru
efectuarea controlului de legalitate si se aduce la cunostinta publica prin afiiarea la sediul primariei,
precum si pe pagina de intemet.
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CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

ANEXA NR.
LA HCL nr.

1

70 din 06 iunie 2017

Art'1 (1) Numirul locuitorilor deservili de Proiect este de
4854 locuitori conform Rezultatului final
al recensamantului populatiei si locuintelor din
anul 2011 iar numarul institutiilor deservite este
de

6.

(2) Caracteristicile tehnice ale primei componente proiectului,
a
respectiv "RENoVAREA,

MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA CAMINUTUI
CUTTURAT DIN SATUL GHERAESTII NOI"

sunt urmatoarele: cladire camin curturar Gheraestii Noi, Suprafata
construita ra sor: 102 mp;
Suprafata construita desfasurata: 102 mp; teren:634
mp.
Acestea, impreuna cu alte caracteristici, sunt detaliate in
DALI nr. 240/2077, intocmit de sc
CONSTAN CONSTRUCT SRL.

(3) Pentru a doua componenta a investitiei, respectiv
"DoTAREA cAMlNUtul CUITURAL
DIN LOCALITATEA GHERAE$TI, COM. GHERAE$TI, JUD. NEAMT'"
diN PUNCT dC VCdETE AI
caracteristicilor tehnice, proiectul se rezuma doar la achizitia
de dotari corporale si necorporale.

SECRETAR,
Marcela PIIincean

v

;l

ia\
R..1

CONSII-IUt TOCAT

At COMUNEI

GHERAESTI

ANEXA NR. 2
LA HCL

ACTIVITATILE SOCIATE/CUITURAIE
DESFASURATE IN

nr.

ANII 2OL6.2O'7IN

70 din 05 iunie 2017

CADRUL COMUNEI

GHERAESTI

Calculatorul

si t"l"riroiJ versus Cartile copilariei - Activitati

dezbatere si analiza SWOT
Mai informat, mai multe,ans"f _

de

p.gr@

a imbunatati cunostintete despre produsele
si conceptete
:,c.-lii
1:
Itnanctare

31.05.2016
Mai - iunie 2016

Vacanta cu peripetii in Ludoteca Palatulde
hartie - program de vacanta
sa invatatsa prevenim

ae..ffi

pentru adoptarea unui comportament adecvat
intr-o situatie

de

Fii inteligent, nu fi violent! - Activitati
de educati"
Fila cu fila se construieste minunata carte
a copilariei Carnp"nie ae
promovare a lectu rii
Focul este sluga buna, dai stapan nemilosl - proiect
de prevenire a
incendiilor prin informare si
Muzeul Satului Gheriegti - precum Casa Bunicilor expozitii

78.O1.2077

permanente prin care

se urma reste conservarea si promovarea
lui localitatii
Povestile cu talc traseaz.
dezvoltarea inteligentei emotionale
Afi parinte sau copil in
bune practici in educatia cooiilor
Pamantul nu este un bun de unica
dibace...din materiale reciclabile? - proiecte de educatie
ecologica si
tejare a mediului inconiurator
Succesul este un drum, ,u ,n aesiint -

tr.ffi

rr"r@

rotoffi

ala a tinerilor

ffi

SECRETAR,
Marcela PilSnceanu

26.O4.20L7

31.08.2015
72.O5.2077
L8.05.2077

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERiESTI

HOTARARE
privind aprobarea fondurilor necesare achiziliondrii de cd(i pentru acordare de premii
elevilor, Ia sfdrgitul anului qcolar 2016 -2017
Consiliul Local al comunei Gherleqti, jude!ul Neam{;
AvAnd in vedere :
- adresa nr. 1027106.06.2017 a $colii Cimnaziale, Comuna GherleEti, inregistrati la
Primdria Comunei Cheriegti sub nr. 6227 /06.06.2017, prin care Consiliul de Administra{ie al
$colii solicitd alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local pentru achizilionarea de ce(i pentru
acordare de premii elevilor, la sfdrqitul anului gcolar 2016 - 2017;
- prevederile art. 5, alin. 3 $i 4 Si art. 20, lit. i din Legea nr. 27312006 privind finanlele
publice^locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.45, alin.2lit. a,9i art. ll5, alin. l, lit. b din Legea nr.
21512001 privind administralia publicA locald, republicat[, cu modificirile gi completdrile
u

lterioare;

HOTARA$TE:
Art.l. Se aprobd alocarea din bugetul local al Comunei Gherleqti, pe anul 2017, a sumei
de 1.500 lei pentru achizifionarea de cirli pentru acordare de premii elevilor, la sfhrgitul anului
gcolar 2016

-

201 7.

Art.2. Primarul Comunei Cherae$ti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.3.Secretarul comunei Gherlegti va comunica prezenta hotlrare persoanelor,
instutiliilor gi autorit5li lor interesate.

EDINTE DE $EDINTA

Nr.7l
Din 06 iunie 2017

AdoptatA in gedinla din 06 IUNIE 2017 cu un num5r de I5 voturi "pentru" ...
din totalul de l5 consilieri in func1ie

