
        ROMANIA 
                                                     JUDETUL NEAMł 
                                                 CONSILIUL LOCAL AL 
                                                 COMUNEI GHERĂEŞTI  
 
 
 
        H O T Ă R Â R E 
       privind aprobarea obiectivelor de investiŃii ce sunt propuse  

a se realiza în anul 2010 
 
 
  Consiliul local al comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 , nr.11 
din 26 ianuarie 2010 ; 
  Examinând expunerea de motive nr. 569/2010 a domnului Bereşoaie 
Carol primar al comunei Gherăeşti , prin care motivează necesitatea realizării unor 
obiective de investiŃii în anul 2010 în cadrul comunei Gherăeşti ; 
  Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ; 
  In temeiul dispoziŃiilor art.38 al. 2 lit. “m” şi ale art.46  din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 
286/2006  
 
           H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 
  Art.1 Se aprobă obiectivele de investiŃii pe anul 2010 conform anexei ce 
face parte integrantă din hotărâre. 
  Art.2 Secretarul localităŃii va comunica prezenta persoanelor, autorităŃilor 
şi instituŃiilor interesate. 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ 
           BLAJ  EGBERT 
 
 
 
 
NR.____________                                                            Avizat pentru legalitate 
DIN  4.03.2010                                                                        SECRETAR, 
             ZAPODEANU VICTORIA 
 
 
 
 

 Adoptată în şedinŃa din  4.03.2010  cu un nr. de voturi ____________ din  
totalul de 15 consilieri în funcŃie.  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  obiectivelor de investiŃii ce sunt propuse 

a se realiza în anul 2010 
 

 
  Stimate doamne şi domni consilieri, 
  PermiteŃi-mi să vă aduc la cunoştinŃă câteva din obiectivele de investiŃii ce ni le 
propunem a le realiza în anul 2010 în cadrul comunei Gherăeşti, care vor avea la bază surse 
de finanŃare : veniturile proprii , fonduri guvernamentale şi fonduri europene. 
  Avem de realizat proiectele :  Alimentare cu apă şi canalizare , Reabilitare 
Cămin cultural, Centru de zi After School , cu o valoare de 2,5 milioane de euro, fondurile 
fiind europene  pentru care în perioada imediat următoare ce timpul va permite vor fi 
demarcate lucrările . 
  Prin hotărârea nr. 47/ 2009 am aprobat executarea “Studiului de fezabilitate 
pentru modernizarea drumurilor de exploataŃie agricolă în lungime de 5 Km – măsura 1.2.5 
urmând ca şi pentru acest obiectiv să obŃinem finanŃare din fonduri europene. 
  Motivat de faptul că starea tehnică a drumurilor comunale necesită modernizare 
pentru a fi viabile pe tot parcursul anului, având în vedere că unele drumuri principale devin 
uneori impracticabile , după zăpezi şi ploi, am considerat necesar să continuăm cu refacerea 
şi modernizarea lor atât la cele începute cât şi altele noi- pentru str. BiruinŃei, str.Moldovei, 
drumul communal DC- 52 –Moară –Săbăoani, str. Nucilor Gherăeştii Noi, cât şi efectuarea 
studiilor de fezabilitate şi proiectului tehnic pentru modernizarea străzii Cobzaru de la 
intersecŃia ( Râteanu ) la Monument- şi până în str. Vasile Alecsandri- sursa de finanŃare 
pentru aceste lucrări va fi din venituri proprii. 
  O atenŃie deosebită în perioada anului 2010 va fi acordată obŃinerii în 
continuare de fonduri guvernamentale pentru terminarea obiectivului de investiŃii de la 
Scoala Generală – GrădiniŃa cu 120 locuri Gherăeşti, motivate că actualul spaŃiu nu mai este 
corespunzător cerintelor actuale pentru învăŃământul preşcolar. 
  Deasemeni vă amintesc că prin hotărârea nr. 18 / 2009 am aprobat proiectul de 
cofinanŃare pentru centrală termică la corpul A şi B, grupuri sanitare , amenajare cabinet 
fonic , reparaŃii capitale la corpul A la Şcoala Generală Gherăeşti, întrucât  acestea nu au fost 
executate în anul 2009 şi fiind o necesitate şi prioritate pentru învăŃământul preuniversitar 
urmează să fie executate în anul 2010, am mai prevăzut la Şcoala  generală şi executarea de 
reparaŃii capitale. 
  Urmează ca în acest an să construim platforme la nivelul comunei pentru 
implementarea colectării separate a deşeurilor solide provenite din gospodăriile populaŃiei – 
crescătoare de animale şi a deşeurilor organice, aşa cum am aprobat prin Hotărârea nr. 34/ 
2009 , acest program fiind desfăşurat prin AgenŃia de Mediu. 
   
 
 



Pentru prestarea unor servicii de calitate şi cu operativitate către cetăŃenii 
comunei  care apelează la serviciile administraŃiei publice locale ,vom achiziŃiona pe 
parcursul anului 2010 programe informatice pentru ridicarea calităŃii şi a serviciilor publice 
la nivelul celor din Uniunea Europeană, iar dacă veniturile pe anul 2010 ne vor permite vom 
avea în vedere şi alte investiŃii care le considerăm că vor fi prioritare pentru comunitate. 
  Am iniŃiat Proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea Obiectivelor de 
investiŃii pe anul 2010, având în vedere cele expuse mai sus şi pe care le dorim să fie toate 
eligibile şi să avem cadrul şi condiŃiile adecvate pentru realizare. 
  Vă mulŃumesc, 
     Primar, 
      Bereşoaie  Carol       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


