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HOTARAREA Nr.12 din 31 ianuarie 2023 

privind implementarea proiectului”ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU 

DOTAREA S.V.S.U COMUNA GAICEANA, JUDETUL BACAU 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta 

ordinara din data de 31.01.2023 

Având în vedere prevederile: 

 art.2 alin (1) , art.120,alin (1) și art.121,alin (1) – (2) din Constituția 

Romaniei; 

 art. 8 si 9  din Carta Europeană a autonomiei locale,adoptată la Starbourg 

la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr.199/1997; 

 Art.7,alin (2) din Codul civil al Romaniei,adoptat prin Legea 

nr.287/2009,republicat cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 6, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 88 din 30 august 

2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată; 

 Art. 64, alin. (2) din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată 

privind protecţia civilă; 

 Art. 13, lit. f) și art. 14, lit. k) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 

(*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Art. 3, art. 14 și art. 15 din Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

 Art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 

 O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă prestate de serviciile voluntare și private pentru situaţii de 

urgenţă;  

 Hotărârea nr. 1579 din 8 decembrie 2005 (*actualizată*) 

pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare; 

 



Luand în considerare: 

 Referatul de apobare al Primarului Comunei Gaiceana nr.350 din 

20.01.2023 

 Raportul de specialitate al administratorului public , inregistrat cu nr.349 

din 20.01.2023 care motivează în drept și în fapt, necesitatea și 

oportunitatea proiectului de hotărare. 

  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al  Comunei Gaiceana. 
 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), lit. (a)  alin. (2), lit. (d) și alin. 

(3), lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

                                                                                  

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului” ACHIZITIE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA S.V.S.U COMUNA 

GAICEANA,JUDETUL BACAU”, denumit in continuare Proiectul. 

 

Art. 2. – „Investiția este necesară și oportună și se justifică a se realiza, 

fiind inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Gaiceana conducând 

la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație”   

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local 

pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure 

veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 

Proiectului. 

Art. 5. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de 

Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse 

în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul 

acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau 

administratorul public al comunei. 

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Gaiceana, prin compartimentele de specialitate. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

general cu delegatie al comunei Gaiceana în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei Gaiceana și Institutiei Prefectului județul Bacău și se aduce 

la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.comunagaiceana.ro 

 
                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (9 consilieri prezenti) 

 
 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

 

  

Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
31.01.2023 

 

 
1 Comunicarea către primar  03.02.2023 

 

 
2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023 

 

 
3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023 

 

 
4 

Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
31.01.2023 

 

 


