ROMANIA, JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2203 din 18.03.2016
CONVOCATOR

Sunteti convocati in data de 21.03.2016, ora 1500, la sediul Primariei comunei Pingarati in sedinta
extraordinară cu urmatoarele proiecte pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind limitarea tonajului autovehiculelor pe porțiunea de drum , de sub pădure, ce
face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Pîngărați prin Consiliul Local Pîngărați cu Județul
Neamț prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea în comun a unor lucrări de interes public iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Diverse, interpelări

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele si prenumele

Semnatura

Ardeleanu Constantin
Cretu Vasile
Ghelasa Dumitru
Jitariu Ioan
Jitaru Victor
Milea Elena
Nechifor Constantin
Nedelcu Maria-Isabela
vacant
Paclea Elena
Radu Constantin
Surdu Janica
Timofte-Andronache Elena
Ungureanu Gelu
Vasiliu Augustin
Primar
Petru LUNGU-BORDEA

PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2204 din 18.03.2016
INVITATIE
Sunteti invitati in data de 21.03.2016, ora 1500, la sediul Primariei comunei Pingarati in sedinta
extraordinară cu urmatoarele proiecte pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind limitarea tonajului autovehiculelor pe porțiunea de drum , de sub pădure, ce
face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Pîngărați prin Consiliul Local Pîngărați cu Județul Neamț
prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea în comun a unor lucrări de interes public - iniţiator Primar
Petru Lungu-Bordea
3. Diverse, interpelări

SECRETAR,
Antoniu Gabriel

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind limitarea tonajului autovehiculelor pe porțiunea de drum , de sub pădure, ce face
legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870;

Consiliul local al comunei Pîngărați, judetul Neamț, intrunit in sedinta extraordinar,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Pîngărați;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîngărați ;
- prevederile art. 5, art. 22 . art. 40, art. 44alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
43/1997 ;
- prevederile art. 128 alin. 1 litera a si d din OUG nr. 195/2002, republicata privind circulatia pe
drumurile publice;
In temeiul art. 36 alin. 6, litera a) , pct. 13, art. 45 si art. 117 litera a) din Legea 215/2001 republicata
privind administratia publica locala;

HOTARASTE
Art.1. Aprobă măsura restricţionării tonajului total maxim autorizat la limita de 7 tone, admis pe
porțiunea de drum , de sub pădure, ce face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870.
Art. 2. Se aprobă achiziţionarea de indicatoare cu limitele precizate mai sus.
Art.3. Se exceptează de la măsura privind tonajul şi limitarea vitezei autovehiculele MAI, ale
administratorului drumului şi cele care asigură ocazional transporturi la domiciliul cetăţenilor din
comuna Pîngărați.
Art.4. Se împuterniceşte personal din cadrul autorităţii locale, prin grija Primarului comunei
Pîngărați, personal ce va avea ca sarcină să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de OG 43/1997.
Art.5. Primarul comunei Pîngărați, împreună cu compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Pîngărați, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prin grija secretarului comunei Pîngărați, prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Pîngărați, Prefectului Judeţului Neamț şi se va aduce la
cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul oficial al instituţiei.

Iniţiator
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Contrasemnează :
Secretarul comunei,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
CABINETUL PRIMARULUI
Nr. 2097 din 15.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind limitarea tonajului autovehiculelor pe porțiunea de drum , de sub pădure, ce
face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870;

Urmare a :
- Sesizarii cetăţenilor comunei Pîngărați, judetul Neamț,
- Afectarea structurii de rezistenţă a locuinţelor respective,
- Drumul de sub pădure, ce face legătura dintre DS 1027 și DS 870 nu are structura de rezistenţă
adecvată pentru autovehicule cu un tonaj mai mare de 7 tone,
- Disconfortul cetăţenilor care se crează ca urmare a circulaţiei autovehiculelor cu un tonaj mai
mare de 7 tone.
În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare iniţiez Proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
COMPARTIMENT URBANISM
SI AMENAJARE TERITORIU
Nr. 2096 din 15.03.2016

Aprobat,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

RAPORT DE SPECIALITATE
privind limitarea tonajului autovehiculelor pe porțiunea de drum , de sub pădure, ce
face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870;

Urmare a :
- Sesizarii cetăţenilor comunei Pîngărați, judetul Neamț,
- Afectarea structurii de rezistenţă a locuinţelor respective,
- Drumul de sub pădure, ce face legătura dintre DS 1027 și DS 870 nu are structura de rezistenţă
adecvată pentru autovehicule cu un tonaj mai mare de 7 tone,
- Disconfortul cetăţenilor care se crează ca urmare a circulaţiei autovehiculelor cu un tonaj mai
mare de 7 tone.
Ca urmare a celor prezentate propun să inițiați un Proiect de hotărâre care să limiteze tonajul
autovehiculelor pe porțiunea de drum, de sub pădure, ce face legătura dintre D.S. 1027 și D.S. 870.

Responsabil UAT
Elena Țepeș Nica

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea Comunei Pîngărați prin Consiliul Local Pîngărați
cu Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț pentru
realizarea în comun a unor lucrări de interes public
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
Raportul de aprobare nr. 2082 din 14.03.2016 întocmit de primarul comunei Pîngăraţi, dl. Petru
LUNGU-BORDEA
raportul de specialitate nr. 2081 din 14.03.2016 al responsabilului urbanism și amenajarea
teritoriului – doamna Țepeș Nica Elena, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîngărați;
adresa Consiliului Județean Neamț nr. 4764 din 09.03.2016, înregistrată la Instituția Primarului
comunei Pîngărați cu nr. 1961 din 05.03.2016 prin care se dorește încheierea unui acord de
parteneriat în vederea elaborării şi implementării proiectului "Amenajarea în scop turistic a parcării
din zona Lacului Pîngărați"
prevederile art. 36 alin. (6) pct.9, alin.(7) litera c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea Comunei Pîngărați prin Consiliul Local Pîngărați cu Județul Neamț prin
Consiliul Județean Neamț pentru realizarea în comun a unor lucrări de interes public local și județean, pe
o suprafață de 1720 mp teren aflat în intravilanul satului Pîngărați, identificat potrivit Anexei nr.1 ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Neamț, și Comuna Pîngăraţi în
vederea elaborării şi implementării proiectului "Amenajarea în scop turistic a parcării din zona Lacului
Pîngărați", prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul comunei împreună cu compartimentul financiar – contabil din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităţilor şi persoanelor interesate.

Iniţiator
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează :
Secretarul comunei,
Gabriel ANTONIU

Primăria Pîngăraţi
Com. Pîngăraţi Jud. Neamt
Tel / Fax 0233240317
Nr.2082 / 14.03.2016

REFERAT DE APROBARE,
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul
Judeţean Neamț și Comuna Pîngăraţi în vederea elaborării şi implementării proiectului "Amenajarea în
scop turistic a parcării din zona Lacului Pîngărați"

Examinând documentaţiile înaintate de Consiliul Judeţean Neamţ, prin care se solicită încheierea
unui parteneriat cu unitatea administrativ-teritorială Pîngărați, jud. Neamț în vederea elaborării şi
implementării proiectului "Amenajarea în scop turistic a parcării din zona Lacului Pîngărați" precum şi
faptul că prin implementarea acestuia la nivelul comunei Pîngăraţi se urmărește atragerea de turiști și
oferirea unei zone curate și ageabile, prin amenajarea unui loc de popas și de belvedere suficient de mare
și de bine organizat, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
parteneriat dintre Consiliul Judeţean Neamț și Comuna Pîngăraţi în vederea elaborării şi implementării
proiectului "Amenajarea în scop turistic a parcării din zona Lacului Pîngărați"
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Primăria Pîngăraţi
Com. Pîngăraţi Jud. Neamt
Tel / Fax 0233240317
Nr.2081 / 14.03.2016

APROB,
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Raport de specialitate,
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul
Judeţean Neam, și Comuna Pîngăraţi în vederea elaborării şi implementării proiectului "Amenajarea în
scop turistic a parcării din zona Lacului Pîngărați"

În vederea punerii în valoare a Lacului Pîngărați – arie naturală protejată, și luând act de
solicitarea Consiliului Județean Neamț, cu nr. 1961 din 05.03.2016 prin care se dorește încheierea unui
acord de parteneriat în vederea elaborării şi implementării proiectului "Amenajarea în scop turistic a
parcării din zona Lacului Pîngărați" precum şi faptul că prin implementarea acestuia la nivelul comunei
Pîngăraţi se urmărește atragerea de turiști și oferirea unei zone curate și ageabile, prin amenajarea unui
loc de popas și de belvedere suficient de mare și de bine organizat, propun iniţierea unui proiect de
hotărâre.
Comuna Pîngăraţi , în vederea derulării acestui proiect va trebui să pună la dispoziție, prin grija
Consiliului Local al comunei Pîngărați, terenul pe care urmează a avea loc investiția.

RESPONSABIL U.A.T,
Elena ȚEPEȘ-NICA

