ROMANIA, JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2900 din 06.04.2016
CONVOCATOR

Sunteti convocati in data de 12.04.2016, ora 1400, la sediul Primariei comunei Pingarati in sedinta
ordinară cu urmatoarele proiecte pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de de demisia consilierului local VASILIU AUGUSTIN și
vacantarea mandatului de consilier local - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de de demisia consilierului local NECHIFOR CONSTANTIN și
vacantarea mandatului de consilier local - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ cuprins în H.G. 1356 din 2001 (anexa 48) privind
atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din
judeţul Neamţ, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 - iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren situat în intravilanul comunei
Pîngăraţi, sat Stejarul, judeţul Neamţ, doamnei HUIANU EMILIA - iniţiator Primar Petru LunguBordea
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Pîngărați – punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor BĂLAN VASILE și
GABRIELA - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții în urma promovării în grad professional a
doi funcționari publici de execuție din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați –
jud. Neamț- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
7. 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
vacant
Nedelcu Maria-Isabela
vacant
Paclea Elena
Radu Constantin
Surdu Janica
Timofte-Andronache Elena
Ungureanu Gelu
vacant
Primar
Petru LUNGU-BORDEA

PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2901 din 06.04.2016
INVITATIE
Sunteti invitati in data de 12.04.2016, ora 1400, la sediul Primariei comunei Pingarati in sedinta
ordinară cu urmatoarele proiecte pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de de demisia consilierului local VASILIU AUGUSTIN și
vacantarea mandatului de consilier local - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de de demisia consilierului local NECHIFOR CONSTANTIN și
vacantarea mandatului de consilier local - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ cuprins în H.G. 1356 din 2001 (anexa 48) privind
atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din
judeţul Neamţ, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 - iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren situat în intravilanul comunei
Pîngăraţi, sat Stejarul, judeţul Neamţ, doamnei HUIANU EMILIA - iniţiator Primar Petru LunguBordea
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Pîngărați – punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor BĂLAN VASILE și
GABRIELA - iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții în urma promovării în grad professional a
doi funcționari publici de execuție din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați –
jud. Neamț- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
7. Diverse, interpelări
SECRETAR,
Antoniu Gabriel

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
prin care se ia act de de demisia consilierului local VASILIU AUGUSTIN și vacantarea mandatului
de consilier local
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi întrunit în ședință ordinară din data de 12.04.2016;
Examinând proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 2724 din 31.03.2016 , a primarului comunei
Pîngărați, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Augustin, din partea
UNPR;
Avand in vedere demisia prezentată de domnul VASILIU AUGUSTIN, înregistrată la Consiliul Local al
comunei Pîngărați, jud. Neamț, sub nr. 2627 / 29.03.2016
Analizând referatul secretarului comunei Pîngăraţi prin care se propune încetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului Vasiliu Augustin, din partea UNPR și avizul comisiilor de specialitate al Consiliului
Local Pîngărați
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și alin.(3), art.10 şi art. 12 din legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Ia act de demisia înaintată de domnul VASILIU AUGUSTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al
comunei Pîngărați
Art.2 Locul ocupat de domnul VASILIU AUGUSTIN în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați se declară
vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista UNPR.
Art.3 Secretarul comunei Pîngărați va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului
Local al comunei Pîngărați, nominalizată prin HCL nr. 17 din 29.06.2012, documentația în vederea validării
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista UNPR – Organizația județeană Neamț.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul prevăzut de lege,
Primarului comunei Pîngăraţi, Instituției Prefectului judeţului Neamţ, Comisiei de validare a mandatelor de
consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, domnului Vasiliu Augustin şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Iniţiator,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Avizat legalitate
Secretar Gabriel ANTONIU

Primăria com. Pîngărați
Nr.2724/ 31.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier
local al d-lui VASILIU AUGUSTIN
Având în vedere faptul că domnul VASILIU AUGUSTIN, și-a dat demisia din funcția de consilier
local în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, demisie înregistrată la Consiliul Local Pîngărați
sub numărul 2627 / 29.03.2016;
Întrucât, în conformitate cu prevederile Art.9,alin.(2) lit.a), alin.3 din Legea nr. 393/2004,
privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată, ”Calitatea de consilier local sau de consilier
județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri :
a) demisie;”.
și în temeiul Art. 12 alin.(1) și (2) din legea 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, modificată și
completată ,
” (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului înainte
de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima
şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin
care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului.
Referatul va fi însoţit de actele justificative.”
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile Art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, se precizează că, posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de către supleanți, în
ordinea în care sunt înscriși pe liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului
vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora
au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau
ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic
respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Față de aceste considerente propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre prin care se ia
act de de demisia consilierului local VASILIU AUGUSTIN și vacantarea mandatului de consilier local.

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Primăria com. Pîngărați
Nr. 2724/ 31.03.2016

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Referat,
Baza legală :

Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere demisia înaintată de domnul VASILIU AUGUSTIN, consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Pîngărați, jud. Neamț, înregistrată sub numărul ....../29.03.2016, precum și
următoarele considerente:
Art.69 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 prevede posibilitatea ca orice consilier local să
poată demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului , caz în care soluționarea cererii se face în
condițiile și cu procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare.
Art.9,alin.(2) lit.a), alin.3 și art. 12 alin.(1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor
locali, modificată și completată, precizează faptul că în urma demisiei unui consilier local, calitatea
acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acestuia în consiliul local se declară vacant.
Art. 12 alin.(2) din legea mai sus-menționată, atribuie în sarcina secretarului și primarului,
întocmirea și semnarea referatului constatator, prin care se ia act de demisia consilierului local. Referatul,
împreună cu actele justificative, constituie baza în ceea ce privește inițierea proiectului de hotărâre.
Art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, face precizări asupra faptului că,
posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de către supleanți, în ordinea în care sunt înscriși pe
liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Art. 31 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, face precizări asupra modului în care se realizează validarea mandatelor de
consilier local.
Față de aceste considerente, vă rugăm ca, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, să luați act de demisia din funcția de
consilier local înaintată de domnul VASILIU AUGUSTIN și să promovați proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului VASILIU AUGUSTIN și
vacantarea locului de consilier local.
Secretarul comunei,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
prin care se ia act de de demisia consilierului local NECHIFOR CONSTANTIN și vacantarea
mandatului de consilier local
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi întrunit în ședință ordinară din data de 12.04.2016;
Examinând proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 2725 din 31.03.2016 , a primarului comunei
Pîngărați, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nechifor Constantin, din partea
PDL – Neamț;
Avand in vedere demisia prezentată de domnul NECHIFOR CONSTANTIN, înregistrată la Consiliul Local al
comunei Pîngărați, jud. Neamț, sub nr. 2638 / 29.03.2016
Analizând referatul secretarului comunei Pîngăraţi prin care se propune încetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului Nechifor Constantin, din partea Partidului Democrat Liberal și avizul comisiilor de
specialitate al Consiliului Local Pîngărați
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și alin.(3), art.10 şi art. 12 din legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Ia act de demisia înaintată de domnul NECHIFOR CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Pîngărați
Art.2 Locul ocupat de domnul NECHIFOR CONSTANTIN în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați se
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista PDL – Partidul Democrat Liberal.
Art.3 Secretarul comunei Pîngărați va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului
Local al comunei Pîngărați, nominalizată prin HCL nr. 17 din 29.06.2012, documentația în vederea validării
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista PDL – Organizația județeană Neamț.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul prevăzut de lege,
Primarului comunei Pîngăraţi, Instituției Prefectului judeţului Neamţ, Comisiei de validare a mandatelor de
consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, domnului Nechifor Constantin şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Iniţiator,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Avizat legalitate
Secretar Gabriel ANTONIU

Primăria com. Pîngărați
Nr. 2725/ 31.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier
local al d-lui NECHIFOR CONSTANTIN
Având în vedere faptul că domnul NECHIFOR CONSTANTIN, și-a dat demisia din funcția de
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, demisie înregistrată la Consiliul Local
Pîngărați sub numărul 2638/29.03.2016;
Întrucât, în conformitate cu prevederile Art.9,alin.(2) lit.a), alin.3 din Legea nr. 393/2004,
privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată, ”Calitatea de consilier local sau de consilier
județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri :
b) demisie;”.
și în temeiul Art. 12 alin.(1) și (2) din legea 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, modificată și
completată ,
” (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului înainte
de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima
şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin
care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului.
Referatul va fi însoţit de actele justificative.”
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile Art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, se precizează că, posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de către supleanți, în
ordinea în care sunt înscriși pe liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului
vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora
au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau
ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic
respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Față de aceste considerente propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre prin care se ia
act de de demisia consilierului local NECHIFOR CONSTANTIN și vacantarea mandatului de consilier
local.

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Aprob,
Primăria com. Pîngărați
Nr. 2725/ 31.03.2016

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Referat,
Baza legală :

Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere demisia înaintată de domnul NECHIFOR CONSTANTIN, consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Pîngărați, jud. Neamț, înregistrată sub numărul 2638/29.03.2016, precum și
următoarele considerente:
Art.69 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 prevede posibilitatea ca orice consilier local să
poată demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului , caz în care soluționarea cererii se face în
condițiile și cu procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare.
Art.9,alin.(2) lit.a), alin.3 și art. 12 alin.(1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor
locali, modificată și completată, precizează faptul că în urma demisiei unui consilier local, calitatea
acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acestuia în consiliul local se declară vacant.
Art. 12 alin.(2) din legea mai sus-menționată, atribuie în sarcina secretarului și primarului,
întocmirea și semnarea referatului constatator, prin care se ia act de demisia consilierului local. Referatul,
împreună cu actele justificative, constituie baza în ceea ce privește inițierea proiectului de hotărâre.
Art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, face precizări asupra faptului că,
posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de către supleanți, în ordinea în care sunt înscriși pe
liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Art. 31 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, face precizări asupra modului în care se realizează validarea mandatelor de
consilier local.
Față de aceste considerente, vă rugăm ca, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, să luați act de demisia din funcția de
consilier local înaintată de domnul NECHIFOR CONSTANTIN și să promovați proiectul de hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului NECHIFOR
CONSTANTIN și vacantarea locului de consilier local.
Secretarul comunei,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.3

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ
cuprins în H.G. 1356 din 2001 (anexa 48) privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ,
precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, modificată şi completată de
Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Analizând :
-referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 2679 /30.03.2016;
-referatul de specialitate comun înregistrat la nr. 2678 /30.03.2016 al responsabilului UAT și al
compartimentului financiar – contabilitate, impozite şi taxe prin care se propune modificarea și
completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Pîngăraţi, cu
actualizarea și însuşirea în domeniul public al comunei Pîngăraţi a mai multor bunuri imobile.
- HCL nr.38/30.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Pîngăraţi
Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,precum şi ale Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.548 / 1999
Luând act de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă modificarea și completarea Listei –Inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc
domeniul public al comunei Pîngăraţi, cu actualizarea și însuşirea în domeniul public al comunei
Pîngăraţi a următoarelor bunuri imobile , conform anexei ce face parte integrantă la prezenta hotărâre;
ART. 2. Primarul comunei împreună cu compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite, din
cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
ART.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării prin intermediul Consiliului Judeţean Neamţ
a proiectului de Hotărâre de Guvern vizând modificarea şi completarea anexei nr.48 la H.G. 1356 din
2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor,oraşelor şi
comunelor din judeţul Neamţ, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr.650/2007

Iniţiator,Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
Nr. 2678 din 30.03.2016

REFERAT

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu nr. 2 din 30 ianuarie 2015 privind organizarea
reţelei şcolare din comuna Pîngăraţi pentru anul şcolar 2015-2016 și constatând că în anexa 48 din H.G.
1356 din 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor,oraşelor
şi comunelor din judeţul Neamţ, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 la
pozițiile 16, respectiv 17din prezenta anexă, au fost stipulate la capitolul Denumirea Bunului : Clădire
Școala cu teren aferent (sat Pîngărăcior) și Clădire Școală cu teren aferent (sat Poiana).
Luând act de faptul că din 2012 în aceste clădiri funcționează doar grupe de grădiniță, urmare a
scăderii numărului populației școlare, și ca urmare a avizelor conforme emise de Inspectoratul Școlar
Județean Neamț, prin care a fost aprobată rețeaua școlară la nivelul unității administrativ-teritoriale
Pîngărați, conform tabelelor:
Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică (PJ)
Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)
Nivelul şcolarizat
Adresa

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică (PJ)
Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)
Nivelul şcolarizat
Adresa

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Grădiniţa cu program normal Poiana
PRE
Sat Poiana, com.Pîngărați , jud.Neamţ

Grădiniţa cu program normal Pîngărăcior
PRE
Sat Pîngărăcior, com.Pîngărați , jud.Neamţ

În urma actualizării listei de inventar cu bunurile ce atestă domeniul public , propun inițierea unui
proiect de hotărâre prin care să se aprobe modificarea și completarea Listei –Inventar cuprinzând
bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Pîngăraţi, cu actualizarea și însuşirea în domeniul
public al comunei Pîngăraţi a următoarelor bunuri imobile , conform anexei.

Responsabil UAT,
Elena ȚEPEȘ-NICA

Compartiment financiar-contabil, taxe și impozite
Valeria BROCEA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAŢI
NR.2679/30.03.2016

REFERAT DE APROBARE

Urmare a referatului comun de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea
teritoriului și al compartimentului financiar-contabilitate, taxe și impozite locale, cu nr. 2678 din
30.03.2016 prin care se propune modificarea și completarea Listei –Inventar cuprinzând bunurile care
alcătuiesc domeniul public al comunei Pîngăraţi, cu actualizarea și însuşirea în domeniul public al
comunei Pîngăraţi a mai multor bunuri.
Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,precum şi ale Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.548 / 1999 propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ
cuprins în H.G. 1356 din 2001 (anexa 48) privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ,
precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, modificată şi completată de
Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

P R I M A R,
Petru LUNGU-BORDEA

ANEXA
Terenuri si cladiri care compun patrimoniul
comunei Pîngarati, jud.Neamț

Nr.crt.
0.

Codul de
clasificare
1.

37.

1.3.7

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PÎNGĂRAȚI
Denumirea
Elemente de
Anul dobândirii
Valoare de inventar
Bunului
identificare
sau D.I.F.
2.
3.
4.
5.
Rețea drumuri
vicinale și
sătești

37,940 km

1960-1985

Situația juridică
actuală
6.
Domeniu public

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT PÂNGĂRĂCIOR
Nr.crt.
0.

Codul de
clasificare
1.

16.

1.6.2.

36.

1.3.7.1.

42.

1.3.7.1.

43.

1.3.7.1.

44.

1.3.7.1.

Denumirea
Bunului
2.
Clădire
Grădiniță cu
teren aferent
Drum comunal
DC 143
PîngărațiPângărăcior
DS 2058
Pângărăcior Scăricica
DS 1097
Pângărăcior Scăricica
DS 1070
Pângărăcior Scăricica

Elemente de
identificare
3.
Pîngărăcior, Sc
clădire grădiniță=322
mp +
S
teren=1350 mp

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.

Valoare de inventar

1998

-------- lei

Situația juridică
actuală
6.
Domeniu public,
înscris în CF 52229

647.441 lei

Domeniu public

5,200 km

5.

2,400 km

1960-1985

56.808 lei

Domeniu public

0,250 km

1960-1985

5.900 lei

Domeniu public

0,380 km

1960-1985

9.000 lei

Domeniu public

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT POIANA
Nr.crt.

Denumirea
Bunului
2.
Clădire
Grădiniță cu
teren aferent

Elemente de
identificare
3.
Poiana, Sc grădiniță
231 mp + S
teren=310 mp

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.
1964

Valoare de inventar

0.
17.

Codul de
clasificare
1.
1.6.2.

5.
----------- lei

Situația juridică
actuală
6.
Domeniu public

45.

1.3.7.1.

DS 284
Poiana

2,150 km

1960-1985

50.900 lei

Domeniu public

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT OANȚU
Nr.crt.

Codul de
clasificare
1.

Denumirea
Bunului
2.

46.

1.6.2.

MAGAZIE SALA
FESTIVITATI
OANŢU

47.

1.6.2.

GRUP SANITAR
SCOALA OANTU

OANTU –
SC= 56MP

48.

1.6.2.

MAGAZIE
SCOALA OANTU

49.

1.3.7.1.

50.

51.

0.

Elemente de
identificare
3.

5.

Situația juridică
actuală
6.

9.165 lei

Domeniu public

1974

27.233 lei

Domeniu public

OANTU –
SC= 32MP

1974

11.026 lei

Domeniu public

DS 126
Oanțu

0,160 km

1960-1985

13.340 lei

Domeniu public

1.3.7.1.

DS 222
Oanțu

0,690 km

1960-1985

57.529 lei

Domeniu public

1.3.7.1.

DS 132
Oanțu

1960-1985

13.340 lei

Domeniu public

OANŢU SC=38MP

0,160 km

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.
1974

Valoare de inventar

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT STEJARU
Nr.crt.

Denumirea
Bunului
2.

Elemente de
identificare
3.

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.

Valoare de inventar

0.

Codul de
clasificare
1.

5.

Situația juridică
actuală
6.

52.

1.3.7.1.

DS 431
Stejaru

0,350 km

1960-1985

27.236 lei

Domeniu public

53.

1.3.7.1.

DS 68
Stejaru

0,365 km

1960-1985

28.403 lei

Domeniu public

54.

1.3.7.1.

DS 529
Stejaru

1,180 km

1960-1985

743.004 lei

Domeniu public

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT PRELUCA
Nr.crt.

Denumirea
Bunului
2.

Elemente de
identificare
3.

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.

Valoare de inventar

0.

Codul de
clasificare
1.

5.

Situația juridică
actuală
6.

55.

1.3.7.1.

DS 312
Preluca

0,280 km

1960-1985

26.013 lei

Domeniu public

CLADIRI ȘI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAT PÎNGĂRAȚI
Nr.crt.

Denumirea
Bunului
2.

Elemente de
identificare
3.

Anul dobândirii
sau D.I.F.
4.

Valoare de inventar

0.

Codul de
clasificare
1.

5.

Situația juridică
actuală
6.

56.

1.3.7.1.

DS 249
Pîngărați

0,280 km

1960-1985

6.600 lei

Domeniu public

57.

1.3.7.1.

DS 1014
Pîngărați

0,210 km

1960-1985

17.509 lei

Domeniu public

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.4

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Stejarul, judeţul Neamţ,
doamnei HUIANU EMILIA
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Analizând
raportul de aprobare nr. 2115 din 15.03.2016 întocmit de primarul comunei prin care propune
vânzarea directă a 222 mp, teren situat în intravilanul com.Pîngăraţi, sat Stejaru, jud.Neamţ precum şi referatul
compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;
cererea nr. 225 din 08.01.2016 prin care doamna Huianu Emilia, domiciliată în com. Pîngăraţi, sat
Stejaru, judeţul Neamţ , în calitate de proprietară a construcției edificată pe această suprafață de teren de 222
mp din intravilanul satului Stejaru, comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ, împreună cu soțul decedat – Huianu
Mircea, a solicitat cumpărarea acestei suprafeţe de teren, cerere analizată şi aprobată de Consiliul Local;
raportul de evaluare nr.2021 din 11.03.2016 întocmit de Cabinet expert tehnic judiciar evaluări active
ing.Mondan Ghiorghe;
autorizaţia de construire nr.8 din 16.03.1998 emisă de Primăria Comunei Pîngărați;
Având în vedere prevederile art.10, art.36 alin.(5) litera b) şi art.123 alin.(1) şi (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Pîngăraţi a suprafeţei de 222 mp,
teren situat în comuna Pîngăraţi, sat Stejaru, judeţul Neamţ, identificat conform planului de situaţie
anexa nr. 1 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre;
Art. 1 Aprobă Raportul de evaluare nr.2021 din 11.03.2016 întocmit de Cabinet expert tehnic judiciar
evaluări active ing.Mondan Ghiorghe conform anexei nr.1 ce face parte integrantă la această hotărâre.
Art. 2 Aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren din domeniul privat al comunei, situat în
intravilanul comunei Pîngăraţi, sat Stejaru, judeţul Neamţ, doamnei HUIANU EMILIA cu domiciliul
în sat Stejaru, com. Pîngăraţi, judeţul Neamţ.
Art.3 -(1) Valoarea bunului ce face obiectul vânzării este de 6.184 lei echivalentul a 1.386 euro la data plăţii
efective.
-(2) Plata se va efectua la casieria Primăriei comunei Pîngăraţi până la data de 30.06.2016.
Art. 4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile de evaluare a imobilului, cele cu întocmirea documentației
cadastrale, precum si cele de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5 Împuterniceşte primarul comunei Pîngăraţi – domnul Petru Lungu-Bordea pentru a semna contractul
de vânzare-cumpărare la Notariatul Public.
Art. 6 În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(2) din prezenta hotărâre, această hotărâre se abrogă,
concesionarul având obligaţia de a achita taxa de concesionare pentru viitor.
Art. 7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, primarului
comunei Pîngăraţi, doamnei Brocea Valeria – consilier în Compartimentul financiar-contabilitate,
impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngăraţi, precum şi o va aduce la
cunoştinţă publică prin afişaj.

Iniţiator,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAŢI
NR. 2115/15.03.2016

REFERAT DE APROBARE

Prin cererea nr. 225 din 08.01.2016 doamna Huianu Emilia, domiciliată în com. Pîngăraţi, sat
Stejaru, judeţul Neamţ , în calitate de proprietară a construcției edificată pe această suprafață de teren de
222 mp din intravilanul satului Stejaru, comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ, împreună cu soțul decedat –
Huianu Mircea, a solicitat cumpărarea acestei suprafeţe de teren.
Cererea a fost analizată şi aprobată în şedinţa consiliului local, motiv pentru care a fost evaluat
bunul imobil ce face obiectul vânzării, valoarea minima fiind de 6.184 lei, echivalentul sumei de 1.386
euro.
Luând în considerare contextul economico-financiar actual, precum şi prevederile legale în
materie – Legea nr.273/2001 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul că sumele obţinute din vânzarea bunurilor din domeniul privat al comunei se fac venit la bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale, propun ca termen maxim de plată a preţului vânzării – data de
30.06.2016, iar în cazul nerespectării acestui termen, prevederile referitoare la vânzare se abrogă,
concesionarul rămânând în continuare să achite taxa de concesionare.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea
titulatură:
,, P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E
privind vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Stejaru, judeţul Neamţ,
doamnei HUIANU EMILIA ”
P R I M A R,
Petru LUNGU-BORDEA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAŢI

APROB,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

NR.2114/15.03.2016

R aport de specialitate
===============
Privitor solicitării doamnei Huianu Emilia, în calitate de proprietară a construcției edificată pe
suprafața de 222 mp, teren situat în intravilanul satului Stejaru, comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ , prin
care a solicitat cumpărarea directă a acestei suprafeţe a fost întocmit raport de evaluare a imobilului în
cauză din care rezultă valoarea de piaţă a acesteia la care se va adauga şi contravaloarea raportului
întocmit de specialist.
Posibilitatea vânzării directe a suprafeţei de teren este prevăzută de prevederile art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, anexa I, constituie venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
b) Venituri din privatizare;
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativteritoriale.
În temeiul celor arătate mai sus, se impune iniţierea unui proiect de hotărâre prin care se propune
vânzarea directă a suprafeţei de 222 mp teren situat în intravilanul comunei Pîngăraţi, sat Stejaru, judeţul
Neamţ, doamnei Huianu Emilia.

Compartiment Financiar Contabil
Consilier,
Brocea Valeria

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.5

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Pîngărați – punct parcare, judeţul Neamţ,
domnilor BĂLAN VASILE și GABRIELA
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Analizând
raportul de aprobare nr. 2115 din 15.03.2016 întocmit de primarul comunei prin care propune
vânzarea directă a 1863 mp, teren aflat în domeniul privat al comunei, situat în intravilanul com.Pîngăraţi, sat
Pîngărați – punct parcare, jud.Neamţ precum şi referatul compartimentului contabilitate din aparatul de
specialitate al primarului;
cererea nr. 1977 din 23.03.2015 prin care doamna Bălan Gabriela, domiciliată în com.Pîngărați, sat
Oanțu, jud. Neamț , în calitate de proprietar al imobilului edificat în baza AC nr.16/2011 și concesionar al
imobilului în suprafață de 1863 mp teren situat în intravilanul satului Pîngărați – punct parcare, com.Pîngăraţi,
jud. Neamţ, conform contractului de concesiune nr.5105 din 26.07.2010, cerere analizată şi aprobată de
Consiliul Local;
raportul de evaluare nr.2024 din 11.03.2016 întocmit de Cabinet expert tehnic judiciar evaluări active
ing.Mondan Ghiorghe;
autorizaţia de construire nr.16 din 2011 și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de
construire nr. 11 din 23.04.2012
Având în vedere prevederile art.10, art.36 alin.(5) litera b) şi art.123 alin.(1) şi (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aprobă Raportul de evaluare nr.2024 din 11.03.2016 întocmit de Cabinet expert tehnic judiciar
evaluări active ing.Mondan Ghiorghe conform anexei nr.1 ce face parte integrantă la această hotărâre.
Art. 2 Aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp , cu NC 50835,teren din domeniul privat al
comunei, înscris în Cartea Funciară a com. Pîngărați sub nr. 50835 , situat în intravilanul comunei
Pîngăraţi, sat Pîngărați – punct parcare judeţul Neamţ, identificată conform anexei nr.2 ce face parte
integrantă la prezenta hotărâre, domnilor BĂLAN VASILE și GABRIELA, soți, domiciliați în sat
Oanțu, com. Pîngăraţi, judeţul Neamţ.
Art.3 -(1) Valoarea bunului ce face obiectul vânzării este de 68.261 lei echivalentul a 15.296 euro la data
plăţii efective.
-(2) Plata se va efectua la casieria Primăriei comunei Pîngăraţi până la data de 30.12.2016.
Art. 4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile de evaluare a imobilului precum si cele de autentificare a
contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5 Împuterniceşte primarul comunei Pîngăraţi – domnul Petru Lungu-Bordea pentru a semna contractul
de vânzare-cumpărare la Notariatul Public.
Art. 6 În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(2) din prezenta hotărâre, această hotărâre se abrogă,
concesionarul având obligaţia de a achita taxa de concesionare pentru viitor.
Art. 7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, primarului
comunei Pîngăraţi, doamnei Brocea Valeria – consilier în Compartimentul financiar-contabilitate,
impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngăraţi, precum şi o va aduce la
cunoştinţă publică prin afişaj.
Iniţiator,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAŢI
NR. 2117/15.03.2016

REFERAT DE APROBARE
Prin cererea nr. 1977 din 23.03.2015 doamna Bălan Gabriela, domiciliată în com. Pîngăraţi, sat
Oanțu, judeţul Neamţ , în calitate de concesionară a imobilului în suprafață de 2593 mp (1863 mp din
măsurători), conform contractului de concesiune nr. 5705 din 26.07.2010, precum și de proprietar a
construcției edificată pe această suprafață de teren , conform AC nr.16 din 24.06.2011 din intravilanul
satului Pîngărați, comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ, a solicitat cumpărarea acestei suprafeţe de teren.
Cererea a fost analizată şi aprobată în şedinţa consiliului local, motiv pentru care a fost evaluat
bunul imobil ce face obiectul vânzării, valoarea minima fiind de 68.261 lei, echivalentul sumei de 15.296
euro.
Luând în considerare contextul economico-financiar actual, precum şi prevederile legale în
materie – Legea nr.273/2001 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul că sumele obţinute din vânzarea bunurilor din domeniul privat al comunei se fac venit la bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale, propun ca termen maxim de plată a preţului vânzării – data de
30.12.2016, iar în cazul nerespectării acestui termen, prevederile referitoare la vânzare se abrogă,
concesionarul rămânând în continuare să achite taxa de concesionare.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea
titulatură:
,, P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E
privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul
comunei Pîngăraţi, sat Pîngărați – punct ”parcare”, judeţul Neamţ,
domnilor BĂLAN VASILE și GABRIELA”
P R I M A R,
Petru LUNGU-BORDEA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAŢI

APROB,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

NR.2116/15.03.2016
R aport de specialitate
===============

Privitor solicitării doamnei Bălan Gabriela, proprietar al imobilului edificat în baza AC
nr.16/2011, și concesionar al imobilului în suprafață de 2593 mp (1863 mp din măsurători), teren situat
în intravilanul satului Pîngărați – punct parcare, comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ , ce face parte din
domeniul privat al comunei Pîngăraţi, prin care a solicitat cumpărarea directă a acestei suprafeţe a fost
întocmit raport de evaluare a imobilului în cauză din care rezultă valoarea de piaţă a acesteia la care se va
adauga şi contravaloarea raportului întocmit de specialist.
Posibilitatea vânzării directe a suprafeţei de teren este prevăzută de prevederile art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, anexa I, constituie venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
b) Venituri din privatizare;
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativteritoriale.
În temeiul celor arătate mai sus, se impune iniţierea unui proiect de hotărâre prin care se propune
vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul comunei Pîngăraţi, sat Pîngărați –
punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor BĂLAN VASILE și GABRIELA.

Compartiment Financiar Contabil
Consilier,
Brocea Valeria

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.6

HOTĂRÂRE
Privind modificarea statului de funcții în urma promovării în grad profesional
a doi funcționari publici de execuție din cadrul aparatul de specialitate
al primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară la
12.04.2016;
Avand in vedere:
Initiativa Primarului Comunei Pîngărați, exprimată prin expunerea de motive (notă de
fundamentare nr. 2582/28.03.2016), referatul secretarului comunei cu nr.2581 /28.03.2016 si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Pîngărați, judetul Neamt;
In conformitate cu:
- art. 64 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
- art.125 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
În temeiul dispozitiilor art.36, alin. (2), lit. "a", alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1)
coroborat cu art.115 alin.(1) litera “b” din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați Neamţ, potrivit
anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați Neamţ,
potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3.La data intrarii in vigoare a prezentei hotararii se abroga orice prevederi contrare cuprinse in
hotararile adoptate anterior.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro
Inițiator,
Primar, Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
Nr. 2582 din 28.03.2016
PRIMAR
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind modificarea statului de funcții în urma promovării în grad profesional a doi funcționari publici de execuție din cadrul
aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) lit.„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, consiliul local „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului ...”, inițiez un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,
numărului de personal şi statului de funcţii al primarului comunei Pîngărați pe anul 2016 astfel:
Titlul proiectului de act normativ:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ privind modificarea statului de funcții în
urma promovării în grad profesional a doi funcționari publici de execuție din cadrul aparatul de specialitate al
primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț
Descrierea situaţiei actuale:
Demnitari = 2;
Secretar Functionar public de conducere = 1;
Cabinet Primar – Consilier Personal = 1;
Auditor = 1;
Compartiment Administrație Publică (Stare civilă, Registru agricol, Resurse umane, Consilier juridic) = 4;
Serviciul Public de Asistenta Sociala = 3;
Compartiment Financiar, Contabilitate, Impozite și Taxe = 5;
Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului = 2;
Compartiment Administrativ = 3;
Serviciul Public de Gospodarire Comunala = 4;
Serviciul Public de Cadastru/Agricultură/Mediu = 2;
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta = 2;
Bibliotecă Comunală = 1;
Cămin Cultural = 1.
În cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului d-na Țepeș – Nica Elena funcţionar
public de execuție - consilier asistent va promova în gradul profesional imediat superior, respectiv în consilier
principal.
În cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Impozite și Taxe d-l Croitoriu Cristinel funcţionar
public de execuție - inspector asistent va promova în gradul profesional imediat superior, respectiv în
inspector principal.
Urmare, aspectelor prezentate ne încadrăm în prevederile dispoziţiilor OUG.nr.63/2010.
Primar,
Petru Lungu Bordea

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PÎNGĂRAȚI
NR.2581 din 28.03.2016

APROB,
Primar,
Petru Lungu Bordea

REFERAT
Privind modificarea statului de funcții în urma promovării în grad profesional a doi funcționari publici de execuție din cadrul
aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț
Potrivit art. 36 alin 3 lit. b, din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001r, Primarul propune
spre aprobare Consiliului Local, în condițiile legii, Organigrama, Statul de Funcții de personal al aparatului de
specialitate și serviciilor publice de interes local.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă
nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
In conformitate cu prevederile art.64 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici: „(2) Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de
funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile
publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau
examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi
atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.”
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici: “(1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad
profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din
planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare.
Având în vedere rezultatele examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, organizat în data de 25 martie 2016, pentru d-l Croitoriu Cristinel și d-na Țepeș – Nica Elena
funcţionari publici de execuție in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați, jud.
Neamț;
Ținând cont de aspectele menționate propunem aprobarea Statului de funcții și de personal conform
ultimelor modificări.
De asemenea propunem, pentru o eficientizare a activității în cadrul Serviciului de gospodărire comunală,
desființarea postului de muncitor și înființarea postului de inspector de specialitate debutant.
Anexăm spre aprobare Statul de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîngărați – jud. Neamț, așa cum reiese după modificările propuse.

Secretar
Antoniu Gabriel

Anexa nr. 1
la HCL nr. ……din data de

C O N S I LI U L L O C A L

AUDITOR 1

VICEPRIMAR

PRIMAR

Cabinet Primar
Consilier personal

1

SECRETAR
SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODÃRIRE COMUNALÃ
COMUNALÃ

Compartiment Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, Control, Disciplinã în
Constructii
2

Compartiment Financiar Ccontabilitate
Impozite si Taxe

5

Compartiment Administratie Publică
Stare civilã -1
Registrul agricol - 1
Resurse umane - 1
Consilier juridic – 1
4
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
SOCIALA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

3

4

SERVICIUL PUBLIC CADASTRU
AGRICULTURÃ / MEDIU

2

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTÃ

2

Biblioteca

1

Camin cultural

1

3

