ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Pîngăraţi, jud. Neamţ,
în şedinţă ordinară pentru ziua de 28.04.2017
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
28.04.2014, ora 1400 ce se va desfăsura la sediul primăriei comunei Pîngăraţi şi va avea pe ordinea de
zi :
1. Proiect de hotărâre privind reînfiinţarea serviciului de asistenţă al persoanelor cu handicap
grav- iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
2. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al CONSILIULUI LOCAL
PÎNGĂRAŢI în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Şcolii Gimnaziale
“Nicolae Iorga”-Pîngăraţi -iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
3. Proiect de hotărâre privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C.
DELGAZ GRID S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară a unor terenuri ce aparţin
domeniului public al comunei Pîngărați, jud. Neamț-iniţiator Primar Petru Lungu-Bordea
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului
fondului forestier proprietatea publică aparținând Comunei Pingarati, jud. Neamț -iniţiator
Primar Petru Lungu-Bordea
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in
trimestrul al II-lea al anului 2017 din Padurea Comunei Pingarati -iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” -iniţiator Primar Petru
Lungu-Bordea
7. Diverse, interpelări
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

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

Nr. : 83
din 21 Aprilie 2017
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reînfiinţarea serviciului de asistenţă al persoanelor cu handicap grav
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ;
Având în vedere faptul că prin Legea nr. 136/2012, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt abrogate dispoziţiile legale prin care se dădea
posibilitatea autorităţilor locale ca indiferent de opţiunea persoanei sau reprezentantului legal al persoanei
cu handicap grav (numire asistent personal sau indemnizaţie lunară) să acorde o indemnizaţie lunară în
locul angajării unui asistent personal;
Pentru crearea cadrului legal de angajare a asistenţilor personali în cazul în care persoana cu
handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia optează pentru această formă de asistenţă socială;
Văzând referatul de aprobare nr. 6298 din 23.10.2012 a primarului comunei, referatul nr. 3054
din 19.04.2017 al asistentului social din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de
hotărâre anexat prin care se propune reînfiinţarea serviciului de asistenţă al persoanelor cu handicap grav;
Ţinând cont de numărul persoanelor cu handicap grav şi reprezentanţi legali ai acestora care
beneficiază la această dată de indemnizaţia lunară care se acordă în condiţiile Legii nr. 448/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de prevederile art. III din O.U.G. nr.
63/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a” şi „d”, alin. (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a”, pct. 2 şi ale art.
45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se reînfiinţează Serviciul de Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG) –
serviciu fără personalitate juridică - în subordinea consiliului local, a cărui activitate este condusă
de către primar şi coordonată de către compartimentul funcţional Serviciu de Asistenţă Socială
(SAS) din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.2 (1) Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii al Serviciul de
Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG) prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Serviciul de
Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG) prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3 Primarul comunei împreună cu compartimentele serviciul de asistenţă socială şi
contabilitate din cadrul primăriei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.4 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor
publice interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişaj.

Inițiator
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar – Gabriel ANTONIU

Anexa 1
la proiectul de hotărâre nr.1
ORGANIGRAMA
cuprinzând relaţiile funcţionale şi numărul maxim de posturi al
Serviciului de Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG)
serviciu fără personalitate juridică în subordinea consiliului local

Consiliul local al comunei Pîngărați

PRIMAR

COMPARTIMENT
Serviciu de Asistenţă Socială
(compartiment funcţional în cadrul aparatului de
specialitate al primarului)

Compartiment
Asistenţă persoane cu handicap grav
(număr posturi _____)

Statul de funcţii
al
Serviciului de Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG)
Nr.
Crt.

Denumirea
funcţiei
corespunzătoare

Corespondenţa
între funcţia din
cadrul serviciului

Treapta de
salarizare

Clasa de
salarizare

Studii
**)

Nr.
posturi

Tip
funcţie

Observaţii

postului*)

1

Asistent
personal

şi funcţia din
salarizarea
unitară

Asistent
personal
Anexa III
cap. I pct.3/2
poz.38 col. 4
la Legea
nr. 284/2010

Debutant

Total funcţii în cadrul SAPHG

14

M,
G

____

contractuală

_____

contractuale

Salariul de bază
asistentului personal
este echivalent
salariului de bază
asistentului social
debutant cu studii
medii in unităţile de
asistenţă socială din
sectorul bugetar,
altele decât cele cu
paturi

*) Funcţia de asistent personal corespunde – conform Clasificaţiei ocupaţiilor din România (COR) – codului 532203
**) Nivelul studiilor necesar ocupării funcţiei se stabileşte şi în raport cu prevederile speciale pentru asistentul
personal din Legea nr. 448/2006, republicată, în funcţie de gradul de rudenie între asistentul personal şi persoana cu
handicap grav

Anexa 2
la proiectul de hotărâre nr.1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al
Serviciului de Asistenţă al Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG)
serviciu fără personalitate juridică în subordinea consiliului local
(ROF_SAPHG)
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Serviciului de Asistenţă al
Persoanelor cu Handicap Grav (SAPHG) - care este un serviciu de nivel local fără personalitate
juridică în subordinea consiliului local - denumit în cele ce urmează regulament sau
ROF_SAPHG, stabileşte cadrul legal local pentru funcţionarea SAPHG precum şi de acordare de
asistenţă socială persoanelor cu handicap grav, care au dreptul la un asistent personal, prin
intermediul unui asistent personal angajat pe bază de contract individual de muncă şi salarizat
din fonduri publice.
Persoanele cu handicap grav, pentru care prin certificatul de încadrare se stabileşte dreptul
la un asistent personal, beneficiază în condiţiile legii de un asistent personal angajat pe bază de
contract individual de muncă în cadrul SAPHG, pe durata de valabilitate a certificatului, salarizat
de la bugetul local al comunei Pîngărați, din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul
local anual aprobat de către consiliul local. Fondurile necesare salarizării asistenţilor personali se
constituie şi se evidenţiază în bugetul local potrivit surselor prevăzute prin lege şi prin prezentul
regulament.
SAPHG, ca structură funcţională, este un serviciu fără personalitate juridică în subordinea
consiliului local, a cărui activitate este condusă de către primar şi este coordonată de către
asistentul social din cadrul compartimentului Serviciu de asistenţă socială – compartiment
funcţional din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
SAPHG cuprinde un număr de 40 posturi, de natură contractuală, care se ocupă în condiţiile
legii de persoane care vor fi angajate în funcţia de asistent personal, cu acordul persoanei cu
handicap grav asistate sau a reprezentantului legal al acesteia, după caz.
Activitatea asistentului personal se desfăşoară de regulă la domiciliul persoanei cu
handicap grav. Acesta poate reprezenta persoana cu handicap grav în faţa autorităţilor în baza
unui mandat dat de persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia în condiţiile
prevăzute de codul civil.
Numirea în funcţie, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă stabilite în baza unui
contract individual de muncă se face de către primarul comunei prin dispoziţie, cu respectarea
prevederilor Legii 448/2006 republicată şi a codului muncii.
Asistentul personal este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului
sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap,
respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap, care urmează a-şi
desfăşura activitatea în cadrul SAPHG în baza unui contract de muncă pe perioadă
nedeterminată/determinată ducând la îndeplinire atribuţiile şi sarcinile stabilite prin fişa postului
individualizată întocmită de către asistentul social şi aprobată de către primar.
Drepturile şi obligaţiile asistentului personal şi a angajatorului (comuna Pîngărați, prin
primar) sunt stabilite în ordine prin fişa postului, contractul individual de muncă, Legea
448/2006 republicată şi codul muncii.
Prin grija asistentului social se va întocmi câte un dosar separat pentru fiecare persoană cu
handicap care va cuprinde toate documentele referitoare la persoana asistată social, emise de
către instituţiile de specialitate pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap grav şi cele elaborate de autorităţile locale. Aceste dosare vor fi grupate în funcţie de
gradul de handicap al persoanei.

În cazul persoanelor cu handicap grav, pe baza opţiunii acestora comunicată autorităţilor
locale de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Neamţ,
va solicita persoanei care urmează a fi asistent personal documentele necesare în vederea
angajării pe perioadă nedeterminată sau determinată (durată dată de perioada de valabilitate a
certificatului de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap grav), prevăzute de
Legea nr. 53/2003 republicată şi va propune motivat primarului comunei aprobarea sau
respingerea, după caz, prin dispoziţie a numirii în funcţie a asistentului personal al persoanei cu
handicap grav.
-2-

Pe baza documentelor depuse se va constitui dosarul de personal al persoanei cu handicap
grav, la care va fi ataşată decizia de numire în funcţie şi contractul individual de muncă, care se
încheie cu cel puţin o zi înainte de intrarea acestuia în vigoare, în conformitate cu prevederile
legislaţiei muncii, precum şi documentele care se emit sau încheie ulterior pentru modificarea,
suspendarea sau încetarea relaţiilor de muncă.
Urmărirea modului în care se derulează contractul individual de muncă, a îndeplinirii
atribuţiilor şi sarcinilor care îi revin asistentului personal conform fişei postului care este anexă
la contractul individual de muncă este în sarcina personalului din cadrul serviciului de asistenţă
socială. În funcţie de datele rezultate se va face evaluarea periodică a asistentului personal din
care să rezulte modul în care acesta contribuie la realizarea obiectivelor din planul de servicii şi
de recuperare a persoanei cu handicap grav, urmând ca asistentul social să propună, în condiţiile
legii, continuarea, modificarea, suspendarea sau încetarea după caz a contractului individual de
muncă cu asistentul personal.
În derularea activităţii privind raporturile de muncă cu salariatul asistent personal asistentul
social va fi sprijinit de persoana responsabilă cu resursele umana la nivelul primăriei.
Finanţarea SAPHG se face cu respectarea cu respectarea prevederilor legii finanţelor
publice locale din sume legal constituite din surse şi evidenţiate în bugetul local după cum
urmează:
sume din bugetul de stat repartizate unităţii administrativ teritoriale cu destinaţia de
asistenţă socială:
sume din donaţii, sponsorizări şi contracte de asistenţă socială încheiate în condiţiile
legii cu persoane fizice sau juridice,
Competenţa de completare, modificare şi desfiinţare a actelor care reglementează
organizarea şi funcţionarea SAPHG, de aprobare şi rectificare a bugetului anual, este a
consiliului local, propunerile putând fi formulate de către persoanele care au un interes legitim,
asistenţii personali, asistentul social şi primar, acesta din urmă urmând a le prezenta forului
deliberativ local.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
Nr.3057/19.04.2017

REFERAT DE APROBARE
privind reînfiinţarea serviciului de asistenţă al persoanelor cu handicap grav

Analizând referatul Serviciului de asistență socială, prin care face cunoscut că la momentul
actual sunt un număr de 45 de persoane cu dizabilități ce dețin certificate de încadrare în grad de
handicap cu asistent personal, ce beneficiază de indemnizație lunară.
Având în vedere faptul că prin Legea nr. 136/2012, privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt abrogate dispoziţiile legale prin
care se dădea posibilitatea autorităţilor locale ca indiferent de opţiunea persoanei sau
reprezentantului legal al persoanei cu handicap grav (numire asistent personal sau indemnizaţie
lunară) să acorde o indemnizaţie lunară în locul angajării unui asistent personal și pentru crearea
cadrului legal de angajare a asistenţilor personali în cazul în care persoana cu handicap grav sau
reprezentantul legal al acesteia optează pentru această formă de asistenţă socială am iniţiat
proiectul de hotărâre privind reînfiinţarea serviciului de asistenţă al persoanelor cu
handicap grav.
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de
hotărâre.
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind numirea unui reprezentant al CONSILIULUI LOCAL PÎNGĂRAŢI în Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”-Pîngăraţi
Consiliul Local al comunei Pîngăraţi întrunit în şedinţă ordinară
Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3060 din 19.04.2017, prin care Primarul
comunei propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi , precum şi referatul de
specialitate înregistrat sub nr. 3059 din 19.04.2017;
Având în vedere:
- Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
- prevederile art.11 din OUG nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei și
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei
- adresa nr.2654 din 31.03.2017 a Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Pîngăraţi, prin care
solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Pîngăraţi în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi.
Luând act de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Începând cu data prezentei se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Pîngăraţi
în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a unităţii de învăţământ cu personalitate
juridică Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” , pentru anii şcolari 2016-2017, 2017-2018, 20182019 și 2019-2020, domnul/doamna consilier __________________________ .
Art. 2 – Primarul comunei Pîngăraţi, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
Nr.3060/19.04.2017

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind numirea unui reprezentant al CONSILIULUI
LOCAL PÎNGĂRAŢI în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Şcolii
Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi
Lunând act de :
- Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
- prevederile art.11 din OUG nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei și
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei
- adresa nr.2654 din 31.03.2017 a Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Pîngăraţi, prin care
solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Pîngăraţi în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității a Şcolii Gomnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi.
Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre privind numirea unui
reprezentant al CONSILIULUI LOCAL PÎNGĂRAŢI în Comisia de Evaluare și Asigurare
a Calității a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de
hotărâre.
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
Cabinet SECRETAR
Nr.3059/19.04.2017

R A P O R T DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind numirea unui reprezentant al CONSILIULUI LOCAL
PÎNGĂRAŢI în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Şcolii Gimnaziale „Nicolae
Iorga” Pîngăraţi
Lunând act de:
- prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
- prevederile art.11 din OUG nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei și
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, conform cărora:
„ (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii.
(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare
ale comisiei.
(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un
coordonator desemnat de acesta.
(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
(4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul
preuniversitar cuprinde:
a) 1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral,
reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.”
- adresa nr.2654 din 31.03.2017 a Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Pîngăraţi, prin care solicită
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Pîngăraţi în Comisia de Evaluare și Asigurare a
Calității a Şcolii Gomnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi.
Din aceste considerente, PROPUN iniţierea unui proiect de hotărâre privind numirea unui
reprezentant al CONSILIULUI LOCAL PÎNGĂRAŢI în Comisia de Evaluare și Asigurare a
Calității la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”-Pîngăraţi

Secretar comună,
Gabriel ANTONIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.3

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A.,
prin ocuparea definitivă şi temporară a unor terenuri ce aparţin domeniului public al comunei
Pîngărați, jud. Neamț
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Având în vedere :
• raportul de aprobare nr. 3067 din 19.04.2017 întocmit de primarul comunei prin care propune
spre aprobare acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID
S.A.
• adresa nr. 3020 din 14.04.2017 prin care S.C. DELGAZ GRID S.A.,prin S.C Servicii
Energetice-Proiectare S.R.L. în vederea promovării lucrării ”Imbunătățirea nivelului de
tensiune în LEA JT + MODERNIZARE BRANȘAMENTE PTA 2 STRAJA, COM.
TARCĂU, jud. Neamț”,solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a
suprafeței de 611 mp de teren ce aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale
Pîngărați;
• Prevederile art. 12 si art.14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și gazelor
naturale, privind atribuțiile Consiliilor locale în domeniul energiei
• prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând act de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) coroborat cu art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție
România S.A, prin ocuparea definitivă a suprafeţei de 11 m2 reprezentând terenul ocupat prin
amplasare a 2 stâlpi LEA 20kV în localitatea Stejaru –pentru racord post de transformare nou,
respectiv amplasare a unui număr de 9 stâlpi LEA joasă tensiune.și ocuparea temporară a
suprafeţei de 600 m2 , din domeniul public, reprezentând terenul ocupat de LEA 0,4kV, unde
se vor monta conductoare torsadate izolate pe stâlpii existenți , pe o lungime de aproximativ
0,7 km (350 mp) și amplasare LEA 20Kv , pe o lungime de 500 m în satul Stejaru,
reprezentând culoar de protecție și siguranță a LES 20kV (250 mp) conform anexei ce face
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2 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 pentru legalitate,
Secretar

Primăria Pîngăraţi
Com. Pîngăraţi Jud. Neamt
Tel / Fax 0233240317
Nr.3067 din 19.04.2017

REFERAT DE APROBARE,
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară a unor terenuri
ce aparţin domeniului public al comunei Pîngărați, jud. Neamț
Examinând adresa nr. 1100 din 13.04.2017 , înregistrată la Instituția Primarului comunei
Pîngărați, cu nr. 3020 din 14.04.2017, prin care S.C. DELGAZ GRID S.A.,prin S.C Servicii
Energetice-Proiectare S.R.L. în vederea promovării lucrării ”Imbunătățirea nivelului de tensiune în
LEA JT + MODERNIZARE BRANȘAMENTE PTA 2 STRAJA, COM. TARCĂU, jud. Neamț”,
solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a suprafeței de 611 mp de teren ce
aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale Pîngărați și în conformitate cu
prevederile art. 12 si art.14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și gazelor naturale,
privind atribuțiile Consiliilor locale în domeniul energiei;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare.
Luând act de cele consemnate mai sus,precum şi de faptul că este necesară realizarea acestei
investiţii propusă de S.C. DELGAZ GRID S.A., în vederea realizării unor servicii de calitate pentru
toţi abonaţii, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind ocuparea definitivă şi temporară a
unor terenuri, în suprafaţă de 11 mp respectiv 600 mp situat in intravilanul com. Pîngăraţi, jud.
Neamţ

PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Primăria Pîngăraţi
Com. Pîngăraţi Jud. Neamt
Tel / Fax 0233240317
Nr.3067 din 19.04.2017

APROB,
PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA

REFERAT DE SPECIALITATE,
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară a unor terenuri
ce aparţin domeniului public al comunei Pîngărați, jud. Neamț
Examinând adresa nr. 1100 din 13.04.2017 , înregistrată la Instituția Primarului comunei
Pîngărați, cu nr. 3020 din 14.04.2017, prin care S.C. DELGAZ GRID S.A.,prin S.C Servicii
Energetice-Proiectare S.R.L. în vederea promovării lucrării ”Imbunătățirea nivelului de tensiune în
LEA JT + MODERNIZARE BRANȘAMENTE PTA 2 STRAJA, COM. TARCĂU, jud. Neamț”,
solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a suprafeței de 611 mp de teren ce
aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale Pîngărați și în conformitate cu
prevederile art. 12 si art.14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și gazelor naturale,
privind atribuțiile Consiliilor locale în domeniul energiei;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare.
Luând act de cele consemnate mai sus,precum şi de faptul că este necesară realizarea acestei
investiţii propusă de S.C. DELGAZ GRID S.A., în vederea realizării unor servicii de calitate pentru
toţi abonaţii, propun să aprobați iniţierea unui proiect de hotărâre privind ocuparea definitivă şi
temporară a unor terenuri, în suprafaţă de 11 mp respectiv 600 mp situat in intravilanul com.
Pîngăraţi, jud. Neamţ, pentru următoarele lucrărri :
Drept de uz – 11 mp – amplasare 2 stâlpi LEA 20kV în localitatea Stejaru –pentru racord post
de transformare nou; amplasare 9 stâlpi LEA joasă tensiune. (11 stâlpi * 1 mp/stp = 11 mp)
Drept de servitute – 600 mp reprezentând terenul ocupat de LEA 0,4kV, unde se vor monta
conductoare torsadate izolate pe stâlpii existenți , pe o lungime de aproximativ 0,7 km (350 mp);
amplasare LEA 20Kv , pe o lungime de 500 m în satul Stejaru, reprezentând culoar de protecție și
siguranță a LES 20kV (250 mp)

Responsabil urbanism,
Elena NICA-ȚEPEȘ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.4

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier
proprietatea publică aparținând Comunei Pingarati, jud. Neamț
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de
inițiator, înregistrat cu nr. 3126 din 21.04.2017, din care reiese necesitatea aprobării planurilor de
cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier proprietatea publică aparținând Comunei
Pingarati, jud. Neamț, 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
Analizând:
referatul întocmit de domnul Mancaș Ioan-Petronel, viceprimar, din care rezultă oportunitatea
aprobării planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier proprietatea
publică a comunei Pîngărați;
procesul verbal al Conferinței a II a de amenajare pentru fondul forestier proprietatea publică
aparținând Comunei Pîngărați, jud. Neamț, cu nr. 19 din 14.02.2017, elaborat de către SC OLIVIA
DUAL SRL
prevederile art.17, art.21 și urm. Din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate, din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă PROCESUL VERBAL al Conferinței a II-a de amenajare pentru fondul forestiar
proprietatea publică aparțănând comunei Pîngărați, jud. Neamț, elaborat de SC OLIVIA DUAL SRL,
prevăzut în Anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă planurile de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier proprietate
publică aparținând Comunei Pîngărați, până la elaborarea finală a Amenajamentului Silvic al fondului
forestier .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, responsabilului de
mediu, Ocolului Silvic Vaduri şi Ocolului Silvic Brateș. și 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 pentru legalitate,
Secretar

Nr.3126/21.04.2017

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier
proprietatea publică aparținând Comunei Pingarati, jud. Neamț

Având în vedere :
referatul întocmit de domnul Mancaș Ioan-Petronel, viceprimar, din care rezultă oportunitatea
aprobării planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului forestier proprietatea
publică a comunei Pîngărați;
procesul verbal al Conferinței a II a de amenajare pentru fondul forestier proprietatea publică
aparținând Comunei Pîngărați, jud. Neamț, cu nr. 19 din 14.02.2017, elaborat de către SC OLIVIA
DUAL SRL
prevederile art.17, art.21 și urm. Din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și
completările ulterioare;
și în calitatea 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, am inițiat un
proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de cultură și exploatare ale amenajamentului
fondului forestier proprietatea publică aparținând Comunei Pingarati, jud. Neamț, pe care îl
supun spre aprobare plenului Consiliului Local Pîngărați.

PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.5

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in trimestrul al II lea al anului
2017 din Padurea Comunei Pingarati
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator, înregistrat cu
nr. 3127 din 21.04.2017, din care reiese necesitatea aprobării volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în trimestrul II
al anului 2017, din Pădurea Comunei Pîngărați, 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 :
APV 2350, respectiv APV 2409, a Direcției Silvice Neamț
Referatul de specialitate al viceprimarului comunei Pîngărați, domnul Mancaș Ioan-Petronel
prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art. 4 lit. b, art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care stipulează că ,,Modul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca masă lemnoasă pe picior sau masă
lemnoasă fasonată, se hotărăşte în condiţiile art. 6 alin. 2, de către consiliul local, în situaţia în care pentru fondul forestier
este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat”;
prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care stipulează că ,,Volumul de masă lemnoasă care se recoltează
anual din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte, în condiţiile legii, de ocolul
silvic care administrează/asigură serviciile silvice şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în baza prevederilor
amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19, art.52, art.53, lit.”a” şi art. 59 din Legea nr.46/2008,
republicată, cu modificările ulterioare”;
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă recoltarea în trimestrul II al anului 2017, din Pădurea proprietatea comunei Pîngărați , a volumului de
326 mc masă lemnoasă.
Art. 2. Se aprobă ca Metodologia de calcul a preţurilor de referinţă a masei lemnoase pentru pădurea comunei Pîngărați,
jud. Neamț să fie aceeaşi cu cea stabilită prin Decizia Directorului General al RNP – Romsilva prin care sunt stabilite
preţurile medii pe judeţul Neamț.
Art.3. Preţurile de pornire la licitaţie pentru următoarele partizi sunt:
● A.P.V. nr.2350 la preţul de 136,37lei/mc;
Art.4. Volumul de 96 mc masă lemnoasă, prevăzută în APV nr. 2409,se va distribui către primărie, școlile din comună și
alte spații de interes socio-cultural, în concordanță cu necesitățile fiecărei unități.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Pîngărați.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ,compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe,
responsabilului de mediu, Ocolului Silvic Vaduri 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 pentru legalitate,
Secretar

Nr.3127/21.04.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in trimestrul al II lea
al anului 2017 din Padurea Comunei Pingarati

Având în vedere :
APV 2350, respectiv APV 2409, a Direcției Silvice Neamț
Referatul de specialitate al viceprimarului comunei Pîngărați, domnul Mancaș Ioan-Petronel
prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 4 lit. b, art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care
stipulează că ,,Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată, se
hotărăşte în condiţiile art. 6 alin. 2, de către consiliul local, în situaţia în care pentru fondul forestier
este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat”;
și în calitatea 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 am inițiat un
proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in
trimestrul al II lea al anului 2017 din Padurea Comunei Pingarati, pe care îl supun dezbaterii
plenului Consiliului Local.

Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Aprob
Primar-PetruLungu-Bordea

Nr.3127/21.04.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in trimestrul al II lea
al anului 2017 din Padurea Comunei Pingarati

Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a
unitatilor administrative teritoriale se stabileste , in coditiile legii, de ocolul silvic care administreaza /
asigura serviciile silvice si se aproba prin consiliu local.
Datorita uscarilor massive datorate pe o parte atacului de insect si pe alta parte secetei din anii
trecuti inclusiv 2016 sint necesare taieri accidentale in u.a.31 si 32A din UPIV Bistrita , pentru
eliminarea arborilor uscati si debilitati si pastrarea starii de sanatate. Aceste taieri sint propuse la
indicatiile Ocolului silvic Vaduri. Masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltata, defalcate pe specii, clase
de calitate si categorii dimensionale conform APV 2350 este scoasa la licitatie de catre Directia Silvica
Neamt avind ca pret de pornire -136,37lei/mc, pret stabilit de Ocolul Silvic Vaduri functie de preturile
medii fixate prin Decizia RNP.
In trupul de pasune Paladia are loc un proces agresiv de impadurire, cel mai adesea cu specii
invadatoare,nevaloroase economic. Pentru a evita acest lucru se impun lucrari de exploatare a arborilor
nevalorosi, invadati, iar acolo unde padurea este deja instalata lucrari de ingrijire si conducere a
arboretelor pentru maximizarea randamentului economic si protectiei ecologice. Astfel,pe acest trup de
pasune impadurita au fost marcati in prima etapa 85 de arbori avind un volum total de 96mc conform
APV 2409 . In concordanta cu necesitatile de lemn de foc pe care le are comuna pentru scoli , sediul
primariei si alte spatii de interes socio-cultural este indicat ca aceasta recoltare de masa lemnoasa sa
acopere o parte din aceste nevoi.
Anexez la acest referat APV-urile celor doua partizi.

Viceprimar,
Mancas Ioan Petronel

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.6

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. 43 din 22.03.2017;
Văzând raportul de specialitate nr.3141 din 21.04.2017 al viceprimarului comunei Pîngărați, Hotararea
Consiliului Local al Comunei Cordun nr.18 din 17.03.2017, 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 Cordun la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMŢ”
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMȚ , la suma de 29.000 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.13 din 22.03.2017 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

Nr. 43 / din 22.03.2017

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 Cordun 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.

Aprob,
Primar,
Petru LUNGU-BORDEA

Nr.3141/21.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cordun nr. 18 din 17.03,2017, 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

