
                                                                                                 ROMÂNIA 
                                                        JUDETUL NEAMT 
                                                     CONSILIUL LOCAL AL 
                                                    COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 
 
                         H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea acordului pentru înscrierea comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ 
la Programul vizând protecŃia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, 

staŃii de tratare, canalizare şi staŃii de epurare 
 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti , judeŃul NeamŃ ; 
 Examinând Expunerea de motive prezentată de Dl. Primar Bereşoaie Carol 
înregistrată sub nr. 2857 /2010 prin care motivează necesitatea implementării şi înscrierea 
comunei Gherăeşti la Programul vizând protecŃia resurselor de apă, staŃii de tratare, 
canalizare şi staŃii de epurare, obiectivul programului îl reprezintă finanŃarea 
nerambursabilă din Fondul pentru mediu, aprobat conform legii; 
 Având în vedere: 
 -  Ordinul 1450 din 10.09.2010 a Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru 
aprobarea Ghidului de FinanŃare a programului, vizând protecŃia resurselor de apă, sistem 
integrat de alimentare cu apă, staŃii de epurare, a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 
196/2005 privind fondul pentru Mediu cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 
105/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative referitoare la 
acest domeniu; 
 - a Legii  nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - a Legii nr 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 al. (2)  lit. b , al. (4)  lit. f , art . 45  al.( 1)  şi art. 115 
al. 82) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art. 1. Se aprobă înscrierea comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ în Programul 
vizând protecŃia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staŃii de 
tratare, canalizare şi staŃii de epurare. 
 Art. 2. Se aprobă  încheierea în termenul prevăzut prin reprezentantul legal Dl. 
Bereşoaie Carol primarul comunei Gherăeşti a contractului de finanŃare nerambursabilă 
privind participarea la Programul vizând protecŃia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staŃii de tratare, canalizare şi staŃii de epurare. 



 Art. 3. Comuna Gherăeşti îşi asumă responsabilitatea întocmirii documentaŃiei de 
achiziŃie publică, organizarea , desfăşurarea şi derularea procedurii de achiziŃie publică 
în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare privind achiziŃiile publice. 
 Art. 4.  Se desemnează dl primar Bereşoaie Carol care va reprezenta consiliul 
local al comunei Gherăeşti pentru implementarea  Programului vizând protecŃia 
resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staŃii de tratare, canalizare şi 
staŃii de epurare. 
 Art. 5. Se aprobă ca terenul cu o lungime de 1 km  în inventarul  domeniului 
public sat Gherăeştii Noi, comuna Gherăeşti, judeŃul NeamŃ să fie pus la dispoziŃie 
pentru realizarea proiectului "ReŃele de alimentare cu apă a localităŃii Gherăeştii Noi". 
 Art. 6. Se aprobă Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, conŃinutul cadru al 
documentaŃiei tehnico- economice aferente investiŃiei publice precum şi a cheltuielilor 
aferente acestora, a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului.  
 Art. 7. Se aprobă integral cheltuielile legate de cofinanŃarea proiectului în 
cuantum de 5 % din valoarea proiectului cât şi cheltuielile neeligibile ce privesc acest 
proiect. 
 Art. 8. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde primarul comunei şi biroul 
financiar-contabil. 
 Art.9  Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor, instituŃiilor şi 
autorităŃilor interesate. 
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Adoptată  în şedinŃa din 28.10.2010 cu un număr de 1 1   voturi din totalul de 15 
consilieri în funcŃie. 
 
 
 
 


