ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2015 din 14.03.2017
CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, legea adminsitrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, sunteti convocati in data de 22.03.2017, ora 1430, la sediul
Primăriei Pîngărați în ședinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pîngărați, cu următoarele proiecte
pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63 din 29.12.2016, prin care s-a aprobat
Organigrama,Statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Pîngărați – județul Neamț-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza cărora
primarul Comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public-iniţiator
Primar Petru Lungu-Bordea
4. Proiect de hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
către Compania Județeană APA SERV SA-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017 -iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și
secțiunea de dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016 -iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar pentru anul bugetar 2016 iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
9. Diverse, interpelări
Prezența dvs. este obligatorie
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele si prenumele

Apartenenta politică

ANDRAȘ VERGINIA
ARDELEANU CONSTANTIN
CIOCAN DOINIȚA
GAVRILESCU ELENA
GHERASIM CORINA
MANCAȘ IONEL PETRONEL
MUNTEANU EMILIAN
MURARU FLORIN
MURARU MIHAI
NEDELCU MARIA-ISABELA
PAȘCU CONSTANTIN VIOREL
PROCA DUMITRU
RADU LAURENȚIU-BOGDAN
ȘTEFAN MIHAI ȘTEFĂNUȚ
STROIA CONSTANTIN

PRU
PSD
PSD
PND
PSD
PNL
PMP
PSD
ALDE
PNL
PNL
PSD
PRU
PRU
PNL

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Semnatura

PRIMARIA COMUNEI PINGARATI
NR. 2016 din 14.03.2017
INVITATIE
Conform Dispoziției Primarului comunei Pîngărați cu nr.62 din 14.03.2017, și în conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001- legea adminsitrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, sunteti convocati in data de 22.03.2017, ora 1430, la sediul Primăriei Pîngărați în
ședinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pîngărați, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63 din 29.12.2016, prin care s-a aprobat
Organigrama,Statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Pîngărați – județul Neamț-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza cărora
primarul Comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public-iniţiator
Primar Petru Lungu-Bordea
4. Proiect de hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
către Compania Județeană APA SERV SA-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017 -iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și
secțiunea de dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016 -iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar pentru anul bugetar 2016 iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
9. Diverse, interpelări
SECRETAR,
Antoniu Gabriel

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Pîngăraţi, jud. Neamţ,
în şedinţă ordinară pentru ziua de 22.03.2017
Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1) şi în conformitate cu prevederile art.63 , art.68 , art.115 alin.1 lit.a)
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUN:
Art.1 – Se convoacă Consiliul Local al comunei Pîngăraţi în şedinţă ordinară pentru data de 22.03.2014, ora
1430 ce se va desfăsura la sediul primăriei comunei Pîngăraţi şi va avea pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63 din 29.12.2016, prin care s-a aprobat Organigrama,Statul
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați – județul Neamținiţiator Primar Petru Lungu-Bordea
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza cărora primarul
Comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public-iniţiator Primar Petru LunguBordea
Proiect de hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind aprobarea taxelor şi
impozitelor locale pentru anul 2017-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Compania
Județeană APA SERV SA-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017 -iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016 -iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar pentru anul bugetar 2016 -iniţiator
Primar Petru Lungu-Bordea
Diverse, interpelări

9.
Art.2 – Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor persoane, autorităţi şi instituţii publice
interesate.
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Nr. : 62
din 14 Martie 2017

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”

Consiliul local al comunei Pîngăraţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;
Examinând expunerea de motive întocmită de ADI AQUA NEAMȚ, cu nr. 1870 din 08.03.2017;
Văzând raportul de specialitate nr.1871 din 08.03.2017 al viceprimarului comunei Pîngărați, Hotararea
Consiliului Local al Comunei Rediu nr.17 din 28.02.2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115,
alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunei Rediu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMŢ”
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ
, la suma de 28.500 lei.
Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.46 din 31.07.2009 privind participarea Comunei Pîngărați la
constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional
prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr.50 din 30.09.2016 privind participarea Comunei Pîngărați la constituirea Asociatiei
„AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Pîngărați. în Adunarea Generala
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale
la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată
potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Domnul MANCAȘ IOAN PETRONEL având funcția de Viceprimar în cadrul

Consiliului Local Pîngărați, cetățean român, născut la data de 24.06.1977, domiciliat în com. Pîngărați,
sat Pîngărăcior, posesor al CI seria NT nr. 587784 eliberat de SPCLEP Piatra Neamț la data de
27.06.2011 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Pîngărați Actele Adiţionale prevazute in anexa 1
si 2.
Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă
grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Inițiator,
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Contrasemnează legalitate,
SECRETAR UAT
Gabriel ANTONIU

EXPUNERE DE MOTIVE
Subscrisa Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” rugăm introducerea
pe ordinea de zi în vederea dezbaterii și aprobării Proiectului de hotărâre privind modificarea şi
completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei, față de următoarele aspecte :
În primul rând, comuna Rediu a aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”, emițând în acest sens Hotărâre de Consiliu Local având ca obiect tocmai această asociere.
Conform art. 13 din Statutul Asociatiei, acceptarea de noi membri în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” se realizează în Adunarea Generală a Asociației, “cu
acordul asociaților și cu incheierea unui act aditional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt
menționați in preambulul Statutului”.
Totodată, potrivit art. 21 alin.1 din Statut: “Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea
atribuțiilor prevăzute la art. 16, alin. 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în
A.G.A., decât în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritătți
deliberative a asociatului al carui reprezentant este.”
Față de cele menționate mai sus, este necesară acordarea unui mandat special d-lui/d-nei Mancaș
Ioan Petronel, reprezentantul consiliului local Pîngărați în cadrul A.D.I., în vederea aprobării aderării noii
unități administrative în Asociație.
Or, modificările Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua
Neamț, se pot face conform art. 32 alin. 1 din Statut, doar prin acte adiționate semnate de
reprezentanții tuturor asociaților, împuterniciți în acest scop.
Față de aceste considerente, reiterăm solicitarea de introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului
local Pîngărați.

1871/08.03.2017
Aprob,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rediu nr. 17 din 28.02.2017, s-a luat
act de asocierea comunei de mai sus la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”. Conform art.13 din Statutul Asociatiei, Adunarea Generala va hotarî acceptarea de
noi membri în cadrul Asociatiei si va hotara modificarea corespunzatoare a actelor statutare
ale Asociatiei, respectiv a Contractului de Delegare.
La art.21, alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”, este stipulat ca: “Hotararile Adunarii Generale luate in exercitarea atributiilor
prevazute la art. 16, alin 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in
A.G.A., decat in baza unui mandat special acordat expres, in prealabil, prin hotarare a
autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.”
Toate aceste modificari se pot face conform art. 32 alin 1 din Statutul Asociatiei doar
prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special imputerniciti in acest
scop .
Avand in vedere cele de mai sus, propun să inițiați un proiect de hotarare privind
modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“AQUA NEAMT” , pentru a fi supuse dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local
Pîngărați.

Viceprimar,
Ioan-Petronel MANCAȘ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL nr. 63 din 29.12.2016, prin care s-a aprobat Organigrama,
Statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate
al primarului comunei Pîngărați – județul Neamț

Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr. 1875 din 08.03.2017, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea
nr, 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
• Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
• OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si
completarea unor acte normative;
• hotărârea Consiliului Local nr.63 din 29.12.2016 privind aprobarea Organigramei ,Statului de funcții și
numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați – județul Neamț;
• Adresa nr. 11849 din 22 august 2016 , a Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia prefectului Judeţul
Neamţ, prin care se alocă numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați
– jud. Neamț;
• raportul de specialitate al secretarului comunei, cu nr. 1874 din 08.03.2017 prin care se justifică necesitatea
aprobării Organigramei ,Statului de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîngărați – județul Neamț;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
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, potrivit anexei nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă Statul de functii și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîngărați , 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
Iniţiator
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PÎNGĂRAȚI
NR. 1874 din 08.03.2017

APROB,
Primar,
Petru Lungu Bordea

REFERAT
Privind modificarea HCL nr.63 din 29.12.2017 , prin care s-a aprobat Organigrama,
Statul de funcții și numărul de personal și ale aparatul de specialitate
al primarului comunei Pîngărați – județul Neamț

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.
Având în vedere că anumite posturi din Organigrama și Statul de funcții și de personal al aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîngărați nu au putut fi ocupate prin concursul de recrutare organizat de
primăria comunei Pîngărați în ziua de 01.02.2017, deoarece candidații înscriși nu îndeplinesc condițiile
specifice de vechime în specialitatea studiilor se propune transformarea lor, după cum urmează:
- Referent II – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în Referent debutant cu atribuții de cadru
tehnic;
- Referent I - Compartiment Administrație Publică în Referent debutant.
- Inspector de specialitate IA din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta vacantat în urma
plecării la pensie a d-lui Irimia Petrea, va fi transformat în Inspector de specialitate debutant.
Pentru intesificarea, crearea și folosirea tuturor oportunităților la nivelul comunității locale, în scopul
eficientizării maxime a utilizării resurselor financiare, materiale, umane și informaționale și diminuarea
costurilor se va înființa postul de administrator public în cadrul Compartimentului Administrator public.
În urma modificarilor survenite propunem aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și de personal,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț.
Anexam pentru aprobare Organigrama, Statul de funcţii și de personal, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîngărați – jud. Neamț.
Secretar
Antoniu Gabriel

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
PRIMAR
NR.1875 din 08.03.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind modificarea HCL nr. 63 din 29.12.2016 , prin care s-a aprobat Organigrama,
Statul de funcții și numărul de personal și ale aparatul de specialitate
al primarului comunei Pîngărați – județul 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 2017 astfel:
Titlul proiectului de act normativ:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ privind aprobarea Organigramei, a
Statului de Funcţii și a numărului de personal ale aparatul de specialitate al primarului comunei Pîngărați
pentru anul 2017.
Descrierea situaţiei după modificări:
Demnitari = 2;
Secretar - Functionar public de conducere = 1;
Cabinet Primar – Consilier Personal = 1;
Compartiment Administrator public = 1;
Auditor = 1;
Compartiment Administrație Publică = 3;
Serviciul Public de Asistenta Sociala = 4;
Compartiment Financiar, Contabilitate, Impozite și Taxe = 5;
Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului Control, Disciplină în construcții = 1;
Compartiment Administrativ = 3;
Compartiment Gospodărire Comunală = 7;
Compartiment Cadastru/Agricultură/Mediu = 1;
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta = 2;
Bibliotecă Comunală = 1;
Cămin Cultural = 1.
.
Urmare a aspectelor prezentate ne încadrăm în prevederile dispoziţiilor OUG.nr.63/2010.
Primar,
Petru Lungu Bordea

Anexa nr. 1
la HCL nr. ……din data de

C O N S I LI U L L O C A L
ADMINISTRATOR PUBLIC 1

AUDITOR 1

VICEPRIMAR

PRIMAR

Cabinet Primar
Consilier personal

1

SECRETAR
Compartiment Gospodărire
Comunală 7

Compartiment Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, Control, Disciplinã în
Constructii
1

Compartiment Cadastru
Agriculturã / Mediu

1

Serviciul Voluntar Pentru
Situatii De Urgentã

2

Compartiment Administratie Publică
Compartiment Financiar Ccontabilitate
Impozite si Taxe

3

5

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
SOCIALA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

3

Biblioteca

1

Camin cultural

1

4

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.3

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza cărora
primarul Comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public
Consiliul local al comunei Pîngărați, judetul Neamt,
Avand in vedere prevederile art. 112-114 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare luand in discutie expunerea de motive a
Primarului comunei Pîngărați nr.1876 din 08.03.2017 si avizul de legalitate emis de secretar, in
temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit.”a”, ale art. 36, alin.3 lit.”b” si ale art. 45, alin. 1, din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aproba ocuparea functiei de administrator public la nivelul comunei Pîngărați, in
conditiile legii, cu atributiile prevazute in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba criteriile si procedurile de selectie pentru candidati, prevazute in anexa nr. 2 la
prezenta, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se face de catre primarul
comunei, pe baza criteriilor si procedurilor prevazute la art. 2.
Art.4 Contractul de management incheiat cu primarul comunei, prevazut in anexa 3 la prezenta
hotarare si parte integranta a acesteia, are perioada determinata, egala cu mandatul primarului.
Art.5 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta ce trebuiesc indeplinite de catre
administratorul public, prevazute in anexa nr.4 la prezenta hotarare.
Art.6 Secretarul comunei Pîngărați va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari
persoanelor si institutiilor interesate.

Inițiator,
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA
.........................
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR
Antoniu Gabriel

ANEXA nr.1 la HCL nr.
COMPETENTE SPECIFICE FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC
- coordoneaza, verifica si indruma activitatea serviciilor publice locale si a institutiilor publice,
ATRIBUTII SPECIFICE ADMINISTRATORULUI PUBLIC
In exercitarea functiei, administratorul public indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, verifica si indruma activitatea serviciilor publice locale si a institutiilor publice locale si
colaboreaza cu secretarul comunei in realizarea activitatii serviciilor publice locale;
b) sprijina si urmareste realizarea planurilor si activitatilor de dezvoltare comunitară;
c) prezinta rapoarte si informari primarului privind realizarea obiectivelor cuprinse in programul de
management;
d) realizează și coordonează dosarele de finanțare pentru programe naționale de dezvoltare sau fonduri
europene.
e) indeplineste orice alte atributii sau insarcinari stabilite de catre primar.

ANEXA nr. 2 la HCL nr.
CRITERII DE SELECTIE A CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI PÎNGĂRAȚI
Functia de administrator public la nivelul comunei Pîngărați presupune exercitarea unor atributii
specifice de gestionare a problemelor comunitatii locale, in spiritul realizarii principiilor prevazute de
legea administratiei publice locale, legalitatii si rezolvarii problemelor cetatenilor.
Administratorul public este persoana care, in baza unui contract de management incheiat in acest sens
cu primarul comunei, indeplineste anumite atributii destinate derularii in conditii optime a activitatii de
realizare a cadrului administrativ public general la nivelul comunei, de implicare activa in procesul de
rezolvare a problemelor publice, de preintampinare si/sau de reducere a cauzelor si/sau efectelor
evenimentelor ce pot perturba, limita sau afecta dezvoltarea economica, sociala si culturala a localitatii.
Administratorul public este persoana fizica, cu reale capacitati manageriale, dovedite printr-o
experienta specifica acumulata cel putin 2 ani, cunoscatoare a principiilor si problematicii
administratiei publice locale, activ, intreprinzator, responsabil, cu o mare capacitate de a discerne, de a
propune si aplica masuri, metode, strategii de realizare a activitatii administrative specifice, in folosul
comunitatii.
Conditii specifice:
- sa fie absolvent de studii superioare ;
- experiență în funcții de conducere - minim 2 ani ;
- expert achizitii publice;
Candidatii pentru aceasta functie depun obligatoriu proiecte de management, ce vor sta la baza
incheierii ulterioare a contractului de management si vor face parte integranta din acesta. Proiectul de
management contine, in principal, expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, masuri ce vor fi
avute in vedere in perioada de executare a contractului, estimari asupra posibilitatilor de realizare a
obiectivelor si asupra gradului de indeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiente ce se
preconizeaza a se utiliza, analize asupra conditiilor de dezvoltare economico – sociala, propuneri de
imbunatatire si utilizare a tuturor factorilor implicati in transformarea, modernizarea si dezvoltarea
urbanistica, cresterea economica si a nivelului de trai al populatiei.
PROCEDURI DE SELECTIE A CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI PÎNGĂRAȚI
In vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, primarul
comunei dispune publicarea unui anunt prin mijloacele mass – media locale, prin publicare în

monitorul Oficial al României în secțiunea concursuri, afisarea acestuia pe pagina de internet a
autoritatii locale si la sediu.
Anuntul va contine : denumirea functiei pentru care se organizeaza concursul, cerintele minime de
calificare a candidatilor, lista documentelor doveditoare, locul si data limita de depunere a dosarelor
candidatilor, data, ora si locul desfasurarii interviului.
Dosarele candidatilor vor contine, in principal: proiectele de management, acte doveditoare (acte
de studii, vechime in functii de conducere, alte acte in sustinerea cererii), scrisoare de intentie, C.V.,
cazier judiciar, adeverinta medicala.
In vederea sprijinirii potentialilor candidati, pentru redactarea proiectului de management,
primarul, prin intermediul aparatului propriu, poate pune la dispozitia solicitantilor informatii privind
activitatea autoritatilor administratiei publice locale si alte informatii de interes general, in conditiile
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.
Administratorul public raspunde pentru intreaga activitate desfasurata in fata primarului sau
inlocuitorului de drept al acestuia si-i prezinta perioadic rapoarte si informari.
Atributiile specifice postului, alte reguli si proceduri aplicabile in indeplinirea acestora se stabilesc de
primarul comunei Pîngărați.
ANEXA nr. 3 la HCL nr.
CONTRACT - CADRU DE MANAGEMENT
(model)
I. Partile contractante:
Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, intre:
1. Primarul comunei Pîngărați, Petru Lungu Bordea,
Si
2. dl._____________________, administrator public in cadrul aparatului de specialitate al primarului,
numit prin Dispozitia primarului Comunei Pîngărați
nr._________/______________.
II: Obiectul contractului
Art.1 Administratorul public indeplineste atributiile stabilite de primarul Comunei Pîngărați si
urmareste indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin HCL……, in schimbul
drepturilor salariale stabilite prin prezentul contract.
III. Durata contractului
Art.2 Prezentul contract se incheie pe durata mandatului 2016-2020 a Primarului Comunei Pîngărați,
cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.
Art.3 Contractul poate inceta inainte de termenul prevazut la art.2, prin actul de vointa unilateral al
primarului, dupa notificarea, cu cel putin 30 ( treizeci) de zile inainte a administratorului public.
IV. Drepturile si obligatiile administratorului public
Art.4 Pentru activitatea depusa administratorul public primeste un salariu stabilit de primarul comunei
in conditiile legii , intre limite astfel: limita minima este nivelul salariului de baza al secretarului
comunei, iar limita maxima este indemnizatia primarului
Art.5 Administratorul public beneficiaza de toate drepturile salariale prevazute pentru functiile
contractuale din administratia publica locala stabilite prin lege sau prin contractual coelctiv de munca
(indemnizatia de baza, spor de vechime, indemnizatia pentru concediul de odihna, indemnizatia pentru
incapacitate temporara de munca, plata orelor suplimentare, premiul lunar si/sau anual, etc.)
Art.6 Administratorului public ii sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
V. Drepturile si obligatiile primarului Comunei Pîngărați
Art.7.Primarul comunei Pîngărați are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure conditiile necesare realizarii sarcinilor si atributiilor de serviciu stabilite in prezentul
contract si in HCL ……..

b) sa asigure drepturile salariale cuvenite administratorului public.

Art.8. Primarul comunei Pîngărați are dreptul de a dispune diminuarea drepturilor salariale si aplicarea
sanctiunilor disciplinare conform legii.

Art.9. Primarul comunei Pîngărați are dreptul de a denunta unilateral contractul de management, fara a
fi obligat sa-si motiveze actiunea, dupa notificarea prealabila, cu cel putin 30 de zile inainte.
VI. Obiective, criterii de performanta si atributii specifice administratorului public
Art.10 Obiectivele de indeplinit, criteriile de performanta si atributiile specifice
administratorului public sunt cele prevazute in HCL nr……. si care fac parte integranta din prezentul
contract.
VII. Loialitate, confidentialitate
Art.11. Administratorul public este obligat:
- sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul comunitatii locale, dovedindu-se un bun
manager;
- pe toata durata prezentului contract sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si
confidentialitate in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea
functiei, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
VIII Raspunderea partilor
Art.12. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul
contract, partile raspund potrivit legislatiei in vigoare. Forta majora apara de raspundere, potrivit legii.
IX. Modificarea contractului
Art.13. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act aditional insusit de catre partile
semnatare.
X. Incetarea contractului
Art.14 Contractul de management inceteaza in urmatoarele situatii:
1. la termen
2. eliberarea din functie
3. acordul partilor, la data convenita de acestea;
4. ca urmare a vointei unilaterale a primarului comunei, in conditiile art.3
5. decesul administratorului public;
6. punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului public;
7. demisia administratorului public
8. pensionare pentru limita de varsta sau pentru incapacitate temporara de munca a
administratorului public
9. imposibilitatea exercitarii functiei, pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, din
motive ce tin de persoana administratorului public;
10. condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate a administratorului public;
11. incapacitate manageriala, apreciata de catre primar, si care a produs sau este pe cale
sa produca grave prejudicii comunei si/sau institutiei ;
XI. Litigii
Art.15 Litigiile izvorate din executarea prezentului contract vor fi solutionate prioritar pe cale amiabila.
In situatia in care acest lucru nu este posibil, competenta de solutionare apartine instantelor
judecatoresti de drept comun. din Romania.
XII. Dispozitii finale
Art.16 Administratorul public are dreptul sa solicite medierea, consultanta sau alte masuri de protectie
din partea autoritatii locale in exercitarea atributiilor ce-i revin sau in solutionarea situatiilor
conflictuale.
Art.17 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte, cu valoare juridica egala si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
Incheiat azi_________________
Administrator public,
Primar,
Petru Lungu Bordea

VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR,
ANEXA nr. 4 la HCL nr.
OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA CE TREBUIESC INDEPLINITE
DE CATRE ADMINISTRATORUL PUBLIC
A. OBIECTIVE DE INDEPLINIT
1. dezvoltarea, promovarea calitatii si eficientei serviciilor date in coordonare, in scopul asigurarii
functionarii in conditii de performanta si eficacitate, in functie de necesitatile si cerintele de dezvoltare
socio – economica a localitatii;
2. promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor coordonate;
3. optimizarea structurii de personal la serviciile subordonate, conform structurii organizatorice
aprobate de catre consiliul local;
4. organizarea, controlul si monitorizarea serviciilor subordonate;
5. utilizarea si exploatarea utilajelor, sistemelor informatice, bunurilor proprietate publica in scopul
satisfacerii cerintelor cetatenilor
B. CRITERII DE PERFORMANTA
1. capacitatea organizatorica;
2. capacitatea de a conduce;
3. capacitatea de coordonare;
4. capacitatea de control;
5. capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate de la structura condusa;
6. competenta decizionala;
7. capacitatea de a delega;
8. abilitati in gestionarea resurselor umane;
9. competenta in gestionarea resurselor alocate;
10. abilitati de mediere si negociere;
11. obiectivitate in apreciere;
12. realizarea obiectivelor;
13. asumarea responsabilitatii;
14. capacitatea de a rezolva problemele;
15. capacitatea de implementare;
16. capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite;
17. capacitatea de analiza si sinteza;
18. creativitate si spirit de initiativa;
19. capacitatea de planificare si de a actiona strategic;
20. capacitatea de comunicare;
21. capacitatea de a lucra independent;
22. capacitatea de a lucra in echipa;
23. capacitatea de consiliere;
24. capacitatea de indrumare;
25. abilitati in utilizarea echipamentelor informatice;
26. respectul si loialitatea fata de institutie;
27. conduita in timpul serviciului.
Președinte,
Contrasemnează pentru legalitate,
..................
SECRETAR
Antoniu Gabriel

Nr. 1876 din 08.03.2017
Expunere de motive
referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor, procedurilor si
atribuţiilor specifice în baza cărora Primarul Comunei Pîngărați numește si eliberează din funcţie
administratorul public

În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, numirea şi eliberarea din funcţie a
administratorului public se face pe bază de concurs de primarul comunei Pîngărați, pe baza unor
criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local.
Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest
sens cu primarul comunei Pîngărați , atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local.
Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator
principal de credite.
Principala responsabilitate a administratorului public va consta în intesificarea, crearea și
folosirea tuturor oportunităților la nivelul comunității locale, în scopul eficientizării maxime a utilizării
resurselor financiare, materiale, umane și informaționale și diminuarea costurilor. Față de cele de mai
sus, În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu
completările și modificările ulterioare,
Față de cele prezentate, în calitate de Primar al comunei Pîngărați,
AM INITIAT SI VĂ SUPUN SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza
cărora Primarul comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public.

Primar,
Petru Lungu Bordea

Primăria Pîngărați
Cabinet secretar
Nr. 1876 din 08.03.2017
AVIZ DE LEGALITATE
referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor, procedurilor si
atribuţiilor specifice în baza cărora Primarul Comunei Pîngărați numește si eliberează din funcţie
administratorul public
În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, numirea şi eliberarea din
funcţie a administratorului public se face pe bază de concurs de primarul comunei Pîngărați, pe
baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local.
Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în
acest sens cu primarul comunei Pîngărați , atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a
serviciilor publice de interes local.
Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator
principal de credite.
Principala responsabilitate a administratorului public va consta în intesificarea, crearea și
folosirea tuturor oportunităților la nivelul comunității locale, în scopul eficientizării maxime a
utilizării resurselor financiare, materiale, umane și informaționale și diminuarea costurilor.
Față de cele prezentate, în calitate secretar al comunei Pîngărați, consider că Proiectul de
hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atribuţiilor specifice în baza cărora
Primarul comunei Pîngărați, numește si eliberează din funcţie administratorul public, inițiat de
domnul primar Petru Lungu-Bordea îndeplinește condițiile de legalitate și poate fi supus dezbaterii
plenului Consiliului Local.

Secretar,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
NR: 4

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind aprobarea
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi;
Văzând nota de fundamentare înregistrată sub nr.1905 din 09.03.2017, prin care Primarul comunei
propune modificarea şi completarea HCL nr.67din 29.12.2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor
locale pentru anul 2017 precum și raportul de specialitate al domnului viceprimar Mancaș Ioan-Petronel
care propune modificarea şi completarea HCL nr. 67 din 29.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017;
Luând în considerare prevederile art 9, pct .3 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Având în vedere prevederile:
art. 36 alin (2) lit „b” si alin (4) lit „c” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
art. 5 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. a) și ale art. 115, alin. 1, lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind aprobarea taxelor şi
impozitelor locale pentru anul 2017 prin înlocuirea anexei nr.2 cu noua anexă ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 – Celelalte prevederi ale HCL nr.67 din 29.12.2016 rămân neschimbate.
Art.3 –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 :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr.1905/09.03.2017
Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016

privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017

Ca urmare a referatului domnului viceprimar Mancaș Ioan Petronel prin care propune
modificarea și completarea HCL nr.67/2016 prin care au fost aprobate taxele și impozitele locale
pentru anul 2017 și în conformitate cu prevederile legale în materie am inițiat un proiect de
hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.67 din 29.12.2016 privind

aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017.
Fapt pentru care vă rog să analizați și să dispuneți în consecință.

PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Anexa la proiectul nr.4
TAXE SPECIALE
pentru prestarea unor categorii de servicii
si activitãti în cadrul serviciilor publice si activitãtilor autofinantate
din subordinea Consiliului local al comunei Pîngãrati
Tarife pentru prestarea unor categorii de servicii:
A. STARE CIVILÃ
- pentru oficierea cãsãtoriilor în zilele de sâmbãtã si duminicã se stabileste un tarif
de 100 lei;
- pentru transcrierea certificatelor de stare civilã în regim de urgentã se stabileste
un tarif de 35 lei;
B. XEROX
- pentru xeroxarea unor file, se stabileste tariful de 0,5 lei/paginã Format A4 si 1 leu
/paginã format A3.
C. ARHIVÃ
- pentru cercetarea arhivei si eliberarea documentelor solicitate se stabileste un tarif
de 20 lei/ document;
D. Pentru ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ NESUPUSE
ÎNMATRICULÃRII se stabileste un tarif de 50 lei;
E. Pentru identificarea terenurilor în scopul eliberãrii ANEXEI 1si 2 la ordinul nr. 309/2010
pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru si
Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de
efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea legii Cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte un tarif de
35 lei pentru fiecare 1000 mp sau fracţiune.

F. Pentru ÎNCHIRIEREA directă a suprafeţelor de teren din domeniul public / privat al
comunei (suprafetele de teren situate în fata proprietatilor si a celor care au destinatia de
agriculturã) – se stabileste un tarif de 0,35 lei/mp/an.
G. Se stabileste tariful în cuantum de 8 lei/ familie/ an reprezentând TAXÃ PSI la care sunt
obligate persoanele ce detin proprietãti ocupate de constructie (locuinte) pe raza comunei
Pingarati.
H. Se stabileşte taxă ECOLOGICĂ în cuantum de 5,00 lei/luna/PERSOANĂ iar pentru cele
cu personalitate juridicã, in cazul in care nu detin contracte cu firmele specializate vor plati o taxa
în cuantum de 500 lei/ an/societate.
Pentru societãtile comerciale se stabileste un termen maxim de 01.02.2017 în vederea
prezentãrii contractelor încheiate cu firmele specializate de preluare deseuri, etc, iar in caz contrar
impunerea se va face din oficiu fara nici o notificare prealabila.
I. Tariful pentru TAXA VIZÃ SEMESTRIALĂ ATESTAT PRODUCÃTOR se stabileste în
cuantum de 15 lei/semestru
Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevãzute mai sus se fac venit la bugetul local.
A. Tariful la consumul de apã potabilã va fi de 4,0 lei/mc., pentru imobilele neracordate la
sistemul de canalizare și de 7,00 lei/mc pentru imobilele din satul Stejaru racordate la rețeaua de
canalizare. Aceste tarife se vor aplica pânã la o nouã avizare a A.N.R.S.C.
B. Tariful pentru ÎNCHIRIEREA SÃLILOR DE FESTIVITÃTI se stabileste în cuantum de
350 lei (Stejaru si Oantu).
C. Tariful de închiriere al utilajelor Primăriei comunei Pîngăraţi se stabileşte astfel:
-175 lei / oră- funcţionare efectivă (cu TVA inclus) pentru buldoexcavator ;
- 100 lei/ oră- funcţionare efectivă (cu TVA inclus) pentru tractor;
D. Tariful de efectuare branşamente apă si realizare cămin apometru se stabileşte în cuantum
de 450 lei (cu TVA inclus),din care : 165 lei –branşament apă,15 lei –taxă aviz, 100 lei –taxă
apometru (preţ apometru şi manoperă montaj), 170 –realizare cămin apometru
E. Tariful de închiriere microbus şcolar pentru evenimente culturale se taxează cu 3,0
lei/km.
F. Taxă locală de utilizare drum comunal şi sătesc pentru transportul de material lemnos va fi
în cuantum de 3 lei/mc .
Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevãzute mai sus constituie venituri
extrabugetare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAȚI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
NR: 5

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către
Compania Județeană APA SERV SA
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr. 1909 din 09.03.2017, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr,
215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
• Raportul de specialitate întocmit de dl. Viceprimar Mancaș Ioan Petronel prin care supune spre aprobare
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Compania Județeană APA SERV SA
• Prevederile:
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
art. 10, art.28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificarile si
completarile ulterioare;
art. 17,art.18 alin.(2), art.21-24 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
cu modificările și completările ulterioare;
• statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr........ din data de. ..................
• Hotărârea Consiliului Local al comunei Pîngărați nr.21 din 29.05.2009
Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pîngărați.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d) si alin. 6, lit. a) pct.14, precum și art.45 al.3, art. 115, alin.
1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se ia act de delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Pîngărați, jud.
Neamț, către Compania Județeană APA SERV SA, cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt.Drăghescu, nr.20, cod poștal
610125, jud. Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț cu nr. J/27/499/2003, CUI 15346437
conform H.CL. nr.21 din 29.05.2009.
Art.2 – Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, dintre Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, pe de o parte și Compania Județeană APA SERV SA, pe de altă parte.
Art.3 – Se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîngărați, jud.Neamț aferente
sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Pîngărați, care vor fi puse la dispoziția operatorului
Compania Județeană APA SERV SA și exploatate de acesta în baza contractului de delegare. Lista bunurilor este
curinsă în Anexa 2 la prezenta Hotărâre și se va anexa Actului adițional la Contractul de delegare, făcând parte
integrantă din acesta.
Art.4 – Se acordă mandate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, cu sediul în Piatra
Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Neamț cu
nr. 264/279/2008, al cărei membru este comuna Pîngărați, să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin
reprezentantul său legal, în numele și pe seama commune Pîngărați, jud. Neamț.
Art.5 – Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Pîngărați vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6 –Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul prevăzut de
lege, primarului și viceprimarului 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 :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr.1909/09.03.2017
STUDIU DE OPORTUNITATE
Privind aprobarea de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa
Cap.I. Comuna Pingarati are in proprietate sistemul de alimentare cu apa
compus din sistemele Pingaracior,Preluca,Oantu-Poiana realizate prin programul
SAPARD in anul 2004,sistemul Stejaru-Bocancea si sistemul Pingarati Castel. De
asemenea este si proprietarul unei retele de canalizare in satul Stejaru ,retea realizata in
anii 1960 cu o extindere in anul 2004.
Cap.II. Primaria Pingarati are incheiate un numar de 1055 contracte respectiv
bransamente .
Cap. III. Avind in vedere urmatoarele:
- Primaria Pingarati nu are logistica si capacitatea tehnica necesara pentru
intretinerea si modernizarea acestor sisteme cu o vechime destul de mare, iar costurile
de exploatare depasesc nivelul incasarilor ;
-Prevederile Legii 51/2006 republicata si a legii 241/2006 republicata;
-Masurile date de echipa de verficare a ANRSC in nota de control din
02.08.2016;
-Comuna Pingarati face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA
NEAMT
propun abrobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si
canalizare al Comunei Pingarati catre Compania Judeteana Apa Serv S.A. si aprobarea
documentelor si demersurilor premergatoare acestei delegari ,respectiv:
-Aprobarea Contractului de Delegare;
-Aprobarea listei bunurilor din domeniul public al comunei Pingarati aferente
sistemului public de alimenatre cu apa si canalizare;
-Acordarea de mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA
NEAMT al carei membru este comuna Pingarati sa semneze Actul Aditional la Contractul
de Delegare,prin reprezentantul sau legal ,in numele sip e seama comunei Pingarati.
Anexez la prezentul studiu modelul contractului de delegare si lista bunurilor din
domeniul public al comunei Pingarati aferent sistemului de alimentare cu apa si
canalizare.

Viceprimar,
Mancas Ioan Petronel

Nr.1909/09.03.2017
Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și

canalizare către Compania Județeană APA SERV SA

Ca urmare a referatului domnului viceprimar Mancaș Ioan Petronel prin care propune
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania Județeană APA
SERV SA și în conformitate cu prevederile legale în materie am inițiat un proiect de hotărâre

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către
Compania Județeană APA SERV SA
Fapt pentru care vă rog să analizați și să dispuneți în consecință.

PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 6

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi;
Avand in vedere :
Prevederile art.36,alin.b si d,alin.4,lit.a si d si alin.6,lit.a,pct.1 – 19 din Legea nr.215/2001, a
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
Decizia sefului AJFP Neamt , nr.4853/24.02.2017 prin care au fost repartizate sumele
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor alocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor și a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau
confesional acredita, pe anul 2017;
Adresa cu nr. 3311 din 28.02.2017 a Consiliului Județean Neamț, prin care transmite
repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin H.C.J. nr. 49
din 28.02.2017;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul
2017.
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
Nota de fundamentare nr.1885 din 08.03.2017 intocmita de Compartimentul contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngăraţi , privind bugetul de venituri si
cheltuieli al comunei Pîngăraţi pe anul 2017, precum și referatul de aprobare al domnului Pimar
Petru LUNGU-BORDEA;
Raportul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
In temeiul dispozitiilor art.45,alin.2, lit.a si art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215, a
administratiei publice locale,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea stabilirii volumului veniturilor si cheltuielilor , pe sectiuni , pe capitole si
pe titluri , pentru anul 2017 , precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale
si institutiilor/serviciilor publice implicate in procesul de executie a bugetului local al comunei
Pîngăraţi;
Art.2. (1) Aprobarea bugetului local pe anul 2017, conform anexei 1 ce face parte din
prezenta hotărâre, se stabileste la venituri in suma de 18.891,82 mii lei si la cheltuieli in suma de
19.077,15 mii lei
(2) Veniturile proprii din impozite si taxe a bugetului local pe anul 2017 ,sunt
prevazute in suma de 768,96 mii lei.
Art.3. Ordonatorul principal de credite va aproba, potrivit atributiilor stabilite prin lege ori
prin prezenta hotarare,repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul
local, in functie de termenele legale din incasarea veniturilor si de perioada in care este necesara
efectuarea cheltuielilor si tototdata va transmite institutiilor si serviciilor publice a caror finantare
se va asigura din bugetul local ori din veniturile gestionate in regim extrabugetar, nivelurile
veniturilor, nivelurile veniturilor programate a fi realizate in anul 2017 , precum si cel al
cheltuielilor,cu detalierea pe articole si alienate.

Art. 4. Se aproba bugetul local pentru anul 2017 pe sectiuni- cheltuieli :
- de functionare in suma de 7.129,37 mii lei,
conform anexei nr. 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare ;
- de dezvoltare in suma de 11.762,45 mii lei , conform anexei nr. 3 care face parte
integranta din prezenta hotarare ;
Art.5. Se aproba bugetul intitutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2017 pe sectiuni ( venturi si cheltuieli) , conform anexei nr.4 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre :
- de functionare in suma de 768,96 mii lei;
Art.6. Se aproba lista obiectivelor de investitii potrivit anexei 5 care face parte integranta
din prezenta hotarare;
Art.7. Se aproba fondul de salarii de baza în bugetul local și autofinanțate pentru anul 2017,
in suma de 2.750,86 mii lei
Art.8. Primarul comunei Pîngăraţi ,in calitate de ordonator principal de credite,va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.9. 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

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

Comuna Pîngăraţi

Nr.1885 din 08.03.2017

Referat de aprobare
privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017

Potrivit prevederilor legale în materie, respectiv Legea nr.273/2006 - Legea finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 6 / 2017 pentru aprobarea bugetului de stat
pe anul 2017, precum şi Legea nr. 215/2001,legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, pe de o parte, precum şi adresa Direcţiei Generale a Finanţelor publice Neamţ

prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,orașelor, municipiilor și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
finanțarea învățământului particular sau confesional acredita, pe anul 2017şi a Consiliului Judeţean
Neamţ prin care ni s-au repartizat sumele, consiliul local are competenţa şi obligativitatea să aprobe bugetul
local, din venituri proprii şi subvenţionat, precum şi de venituri proprii pe anul 2017, motiv pentru care am
iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens, în proiect fiind luat în calcul şi împrumutul pe care l-am
contractat, în scopul de a achita arierate şi de a realiza unele obiective de investiţii deja aprobate.

PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA

Comuna Pîngăraţi

APROB,

Nr.1885 din 08.03.2017

PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA

Referat de specialitate
privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017

•
•
•

Potrivit prevederilor:
Legii nr.273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
legii nr. 6 / 2017 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2017,

Legea nr. 215/2001,legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
Analizând :
• adresa Direcţiei Generale a Finanţelor publice Neamţ prin care au fost repartizate sumele

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor alocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor și a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau
confesional acredita, pe anul 2017
• adresa Consiliului Judeţean Neamţ prin care ni s-au repartizat sumele
În proiectul de buget elaborat pentru anul fiscal 2017 s-a luat în calcul şi împrumutul pe care l-am
contractat, în scopul de a achita arierate şi de a realiza unele obiective de investiţii deja aprobate.
Față de cele precizate și în conformitate cu prevederile legale propun să iniţiați un proiect de hotărâre

privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi credit intern pentru anul 2017, întrucât Consiliul Local are competenţa şi
obligativitatea să aprobe bugetul local, din venituri proprii şi subvenţionat, precum şi de venituri proprii pe
anul 2017,

Consilier superior
Valeria BROCEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.7

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016

Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate
de inițiator, înregistrat cu nr. 1805 din 06.03.2017, calitate conferită de prevederile art.33 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr, 215/2001, legea administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
• hotărârea Consiliului Local nr.5 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului general al
unității administrativ-teritoriale pe anul 2016;
• prevederile art. 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice
locale, cu modofocările și completările ulterioare, cu referire la execuția bugetară;
• raportul de specialitate a doamnei Valeria Brocea, consilier în cadrul compartimentului
financiar – contabilitate, impozite şi taxe prin care se justifică necesitatea aprobării
execuției bugetului local pentru trimestrul IV al anului 2016, îndeplinindu-se astfel
prevederile legale;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2) lit.”a” şi a art. 115 alin.(1)
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă execuția bugetului local pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, pentru
trimestrul IV al anului 2016, conform anexei, ce face parte integrantă din 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 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
Iniţiator
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Comuna Pîngăraţi

Nr.1805 din 06.03.2017

Referat de aprobare
Privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016

Având în vedere prevederile legale în materie, respectiv Legea nr.273/2006 - Legea finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,potrivit cărora ordonatorii principali de

credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni , a Legii
nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi a referatului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Instituției Primarului comunei
Pîngărați am iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens, pe care îl supun dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Local Pîngărați.

PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA

Comuna Pîngăraţi

APROB,

Nr.1885 din 08.03.2017

PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA

Referat de specialitate
Privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016

Potrivit prevederilor:
• Legii nr.273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
• Legea nr. 215/2001,legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
Analizând :
• Bugetul local aferent anului 2016 aprobat prin HCL nr.5/2016
Față de cele precizate și în conformitate cu prevederile legale propun să iniţiați un proiect de hotărâre

privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pentru trim.IV al anului 2016, întrucât ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni

Consilier superior
Valeria BROCEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.8

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării excedentului bugetar pentru anul bugetar 2016
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi, jud.Neamț
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- ORDINUL Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 2890/2016 din 21 decembrie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
- Legea nr.339/2015 – aprobarea bugetului de stat pentru anul 2016
Analizând raportul de aprobare al primarului comunei prin care propune aprobarea repartizării
excedentului bugetar aferent anului fiscal 2016, precum şi referatul nr. 2001 din 13.03.2017 al
compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului,
Pentru asigurarea continuităţii activităţii financiar-contabile a instituţiei;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitatebuget-finanțe, din cadrul coniliului
local;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” şi ale art. 45 alin. (1), alin. (2)
lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă repartizarea excedentului bugetar al anului 2016, din Cap.bugetar 82E98.00.00
în cap. 82.E.99.96.00, în sumă de 185.325 lei, în secțiunea de dezvoltare și excedentul
autofinanțate în sumă de 6.249 lei în secțiunea de funcționare.
Art. 2 Primarul comunei împreună cu compartimentul contabilitate din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 - 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

