
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice aferente obiectivului de investitie 

Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru intre strada Bujorului si 

Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt 

 

Consiliul Local al comunei Gheraesti, judeţul Neamţ, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 6554/12.07.2021, întocmit de către primarul 

comunei Gheraesti, cât si raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6555/12.07.2021, prin 

care se propune aprobarea documentatiei tehnico - economice aferente obiectivului de 

investitie Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru intre strada 

Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt; 
 În conformitate cu prevederile: 

■ Art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

■ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
Avizul Comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Gherăești; 
În baza prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentatia tehnico - economică aferentă obiectivului de 

investitie ”Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru intre strada 

Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt, 

conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește domnul Bereșoae Pavel, Primarul comunei Gherăești.         

Art. 3 La data adoptării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului  Local al 

Comunei Gherăești nr. 42 din 28 mai 2021, încetează.  

Art. 4 Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

IȘTOC MARICEL 

 

Nr.   64                                                                                                        Contrasemnează 

Din 27.08.2021                                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                                          Marcela PĂLĂNCEANU  

 

Adoptată  în şedinţa din 27 august 2021 cu un număr de 8 voturi “pentru”, 3 ”abțineri” și 2 ”împotrivă” din 

totalul de 15 consilieri în funcţie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


