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H O T Ă R Â R E 
    pentru instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie 

în comuna  Gherăesti, judetul Neamt” 
 

 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti, judeŃul NeamŃ ; 
 Având in vedere : 

- avizul tehnico- economic al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ; 
- Ghidul Solicitantului, Măsura 125 “ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii “; 
- Prevederile art.20 , alin.(1) , lit.”j” , art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273\ 2006 

privind aprobarea  conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico- economice aferente 
investiŃiilor publice , precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiŃii; 

- Prevederile art. 9 , punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199\ 1997 ; 

- Lista agenŃilor  economici pentru care se solicită accesul prin modernizarea 
drumurilor agricole de exploataŃie ce fac obiectul proiectului ; 
In temeiul dispoziŃiilor art. 36 , alin. (2) , lit. “b”  şi alin. 4 , lit.”d” precum şi ale 
art. 45 alin.(1),coroborate cu art. 115 , alin. (1), lit.”b” din Legea administratiei 
publice locale nr. 215\2001, republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    
            

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 
 Art. 1 Se aprobă ca prioritară investiŃia “Modernizare drumuri agricole de 
exploataŃie în comuna Gherăeşti, judeŃul NeamŃ”. 
 Art.2 Se confirmă următoarele : 
- necesitatea şi oportunitatea investiŃiei “Modernizare drumuri agricole de 
exploataŃie în comuna Gherăeşti, judeŃul NeamŃ”. 
- lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiŃiei ; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreŃinere şi \ sau reparare a investiŃiei ; 
- suprafata de terenuri agricole deservită de investiŃie este de  400 hectare; 



- asigurarea accesului public la investiŃia realizată prin proiect fără taxe ; 
- modernizarea infrastructurii rutiere agricole va determina îmbunătăŃirea accesului 

la o suprafaŃă de 400  hectare şi accesul pentru un număr de  8 agenŃi economici ; 
- drumurile agricole de exploataŃie , modernizate prin proiectul de investiŃie vor 

reprezenta rute alternative pentru preluarea traficului agicol de pe drumul judeŃean 
208 şi Drum European E 85.. 

Art.3 Se numeşte reprezentant legal de proiect primarul comunei Gherăeşti, 
judetul NeamŃ – domnul Bereşoaie Carol ; 

Art.4 Primarul comunei , compartimentul financiar- contabil, responsabilul 
cu probleme de urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ; 

Art.5 Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre 
autorităŃilor şi persoanelor interesate . 
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