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 H O T Ă R Â R E  

 nr.47 din  8 octombrie  2015 

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

        Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ întrunit în şedinţă ordinară în data de  

8 octombrie  2015 

 

         Având în vedere prevederile  art.35 alin.1, art.41, art. 45 alin.1 şi  art.115 alin.1 lit.b din  

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificarile si completarile 

ulterioare : 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

 

          Art.1.Se alege d-l  consilier Pătraşcu Gheorghe ca preşedinte de şedinţă a Consiliul  

Local al  comunei Bahna pentru luna octombrie 2015. 

          Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor 

interesate. 

 

 

 

   PREŞEDINTE     DE    ŞEDINŢĂ                                            

                 Consilier, 

     PĂTRAŞCU GHEORGHE 

                                                                         

Contrasemnează  pentru   legalitate,                                                                                                                                             

Conf. art. 47 din Legea nr. 215/2001( r)    

Secretarul comunei, 

                                                             Jr.CĂLIMAN ALINA – CRISTINA 
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    HOTĂRÂRE 

Nr.48 din  08.10.2015 

Privind constituirea asociației de dezvoltare intercomunitară  Bahna-Filipeşti 

 

Consiliul local al comunei Bahna  întrunit în ședință ordinară, în ziua de 8 octombrie 2015; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată cu 

modificările ulterioare,ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare,republicată 

Luând act de expunerea de motive a Primarului com.Bahna înregistrată sub nr.2061/02.10.2015,raportul 

compartimentului de specialitate  înregistrat sub nr.2067/02.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate înregistrate sub nr.2136 / 07.10.2015 

În temeiul dispozițiilor art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) lit. c, art. 37, , art. 45 alin. (2) lit. f precum ţi 

art.115 alin.1 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1: Se aprobă participarea comunei Bahna, prin Consiliul Local al comunei Bahna, la constituirea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bahna - Filipeşti, conform prevederilor legii nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată. 

Art. 2: Se aprobă actul constitutiv  şi statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Bahna-Filipeşti ,în 

forma prevăzută în anexele  la prezenta hotărâre.  

Art. 3: Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei Bahna la patrimoniul inițial al Asociației cu o 

contribuție în numerar, în valoare de 1.000 ron. 

Art. 4: Se desemnează domnul Ploşniţă Liviu-Cristian, PRIMAR, cetățean român născut la data de 

29.08.1962 în oraş Buhuşi,jud.Bacău, domiciliat în sat Bahna,com.Bahna, posesor al C.I. seria NT, nr. 

711178, eliberat de SPCLEP Roman la data de 11.07.2013, să facă parte din Adunarea generală a 

Asociației, urmând a fi numiți ulterior și ceilalți membri. 

Art. 5: Se împuternicește persoana desemnată potrivit art. 4 să semneze în numele și pe seama Consiliului 

Local al comunei Bahna, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bahna-

Filipeşti, anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 6: Se împuternicește domnul Ploşniţă Liviu-Cristian, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 

pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Roman. 

Art. 7: Secretarul comunei va înainta și va comunica prezenta hotărâre autorităților şi persoanelor 

interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       Consilier,                                                      Contrasemnează  pentru legalitate, 

 PĂTRAŞCU GHEORGHE                              Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

                                                                                       Secretarul comunei, 

                                                                                 Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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HOTĂRÂRE 

nr.49 din 08.10.2015 

privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea     

realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilorîn  Judeţul Neamţ" 

 

           Consiliul Local al comunei Bahna ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 octombrie 

2015 

           Avănd în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu  

modificările şi completările ulterioare;  

            Luând act de:expunerea de motive nr.2062/02.10.2015 a Primarului comunei Bahna, 

raportul nr.2068/02.10.2015 al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu, 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate sub 

nr.2137/07.10.2015 

           În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

 

 

       Art.1: Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Acordului de Parteneriat aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Bahna nt.50/2009, încheiat în vederea realizării proiectului 

"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în  Judeţul Neamţ", între comuna Bahna prin 

Consiliul Local al  comunei Bahna cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, 

prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

       Art.2: Se împuterniceşte domnul Ploşniţă Liviu Cristian primarul comunei Bahna, să 

semneze în numele comunei Bahna Actul Adiţional aprobat potrivit art. 1. 

       Art.3:  Secretarul  comunei  Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       Consilier,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate, 

PĂTRAŞCU  GHEORGHE                        Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

    Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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HOTĂRÂRE 

Nr.50 din 08 octombrie  2015  

privind  aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din   

Zona  2, Judeţul Neamţ 

 

          Consiliul Local al comunei Bahna întrunit în şedinţă  ordinară în  data de 8 octombrie 2015 

          Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor republicată,  ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea 

Caietului de sarcini –cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi ale Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Luând act de expunerea de motive nr.2063/02.10.2015 a Primarului comunei Bahna,raportul  

nr.2069/02.10.2015 al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate cu nr.2137/02.10.2015; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

      Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate privind opţiunea delegării prin concesiune a gestiunii unor 

activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din Zona 2, Judeţul Neamţ, conform anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

     Art.2.Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activităţi componente ale 

serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu respectare 

procedurilor de licitaţie publică prevăzute de lege. 

    Art.3.Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea  prin contract de concesiune a gestiunii  

activităţilor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

    Art.4.Se aprobă conţinutul contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii unor activităţi 

componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 2, Judeţul Neamţ, conform  anexei nr. 3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.5:Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Bahna în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, care să voteze în 

numele  comunei Bahna,aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din Zona 2, Judeţul Neamţ, în 

forma aprobată potrivit anexelor nr. 2 şi  nr. 3 la prezenta hotărâre. 

       Art. 6:Secretarul  comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     Contrasemnează  pentru legalitate, 

       Consilier,                                                                            Secretarul comunei 



PĂTRAŞCU  GHEORGHE                                          Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 
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HOTĂRÂRE 

Nr.51 din 08 octombrie 2015 

privind aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare 

a localităţilor din Judeţul Neamţ 

 

 

           Consiliul Local al comunei Bahna întrunit în şedinţă  ordinară în data de 8 octombrie 2015 

           Având in vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

republicată, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015  privind aprobarea  Regulamentului–cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor şi ale art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1)  din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu  modificările şi completările ulterioare;  

           Luând act de  expunerea de motive nr.2064/2015 a Primarului comunei Bahna,raportul 

nr.2070/02.10.2015 al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate sub nr.2137/07.10.2015 

           În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

 

      Art.1:Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

      Art.2:Se acordă un mandat special  Primarului comunei Bahna în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze în numele comunei Bahna 

aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, în forma 

aprobată potrivit art.1. 

     Art.3:În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local al comunei nr.26/2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ. 

     Art.4:Secretarul  comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

 

 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             CONSILIER,                                    Contrasemnează  pentru legalitate, 

        PĂTRAŞCU GHEORGHE               Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

 Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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H O T Ă R Â R E    

Nr.52 din 08.10.2015 

Cu privire la :modificarea HCL NR.23/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Ţuţcanii din Vale, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna 

județul Neamţ , Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării 

proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele 

defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local comunei Bahna,judeţul Neamţ întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 octombrie 2015  

 Având în vedere prevederile::  

- Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de telecomunicații electronice; 

-art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

 Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Bahna 2065/02.10.2015,raportul 

compartimentului de specialitate  nr.2071/02.10.2015 precum şi raportul comisiei de specialitate  

nr.2138/07.10.2015 

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                            HOTĂRĂŞTE :             

 Art.1. Se modifică art.1 din HCL nr.23/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Ţuţcanii din Vale, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul 

Neamţ , Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – 

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale”,urmând a avea următorul cuprins : 

,,Art.1.Se aprobă dreptul de  dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un 

teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul teren aferent clădire scoală situat în localitatea Ţuţcanii 

din Vale, comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea 

Consiliului Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: drumul de acces, traseul de fibra optica si 

alimentarea cu energie electrica (retele si/sau canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, 

respectiv stalpi/turnuri/piloni, etc.) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului broadband (PABL) , 

MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea implementării proiectului 

“Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”. 

 Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al  comunei Bahna nr.23/29.05.2015  

rămân neschimbate. 



         Art.3. Secretarul comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate.   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       CONSILIER,                                             Contrasemnează  pentru legalitate, 

  PĂTRAŞCU GHEORGHE                           Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 
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H O T Ă R Â R E    

Nr.53 din 08.10.2015 

Cu privire la modificarea HCL NR.24/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Broşteni, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul 

Neamţ , Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-

NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local comunei Bahna,judeţul Neamţ întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 octombrie 2015 

Având în vedere prevederile:  

-Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de telecomunicații electronice; 

- art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

Luând act de:expunerea de motive a primarului comunei Bahna 2065/02.10.2015,raportul 

compartimentului de specialitate  nr.2071/02.10.2015 precum şi raportul comisiei de specialitate  

nr.2138/07.10.2015 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                            HOTĂRĂŞTE :             

 

 Art.1. Se modifică art.1 din HCL nr.24/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Broşteni, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , 

Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – 

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale”,urmând a avea următorul cuprins : 

,,Art.1.Se aprobă dreptul de  dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un 

teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul teren aferent clădire scoală situat în localitatea Broşteni, 

comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului 

Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea 

cu energie electrica (retele si/sau canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, respectiv 

stalpi/turnuri/piloni, etc.) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, destinat 

construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului broadband (PABL) , 

MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea implementării proiectului 

“Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”. 



 Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al  comunei Bahna nr.24/29.05.2015  

rămân neschimbate. 

         Art.3. Secretarul comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate.   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  
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Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro  

H O T Ă R Â R E    

Nr.54 din 08.10.2015 

Cu privire la modificarea HCL NR.25/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Băhnişoara, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul 

Neamţ , Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-

NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local comunei Bahna,judeţul Neamţ întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 octombrie 2015 

Având în vedere prevederile:  

-Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de telecomunicații electronice; 

- art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

Luând act de:expunerea de motive a primarului comunei Bahna 2065/02.10.2015,raportul 

compartimentului de specialitate  nr.2071/02.10.2015 precum şi raportul comisiei de specialitate  

nr.2138/07.10.2015 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                            HOTĂRĂŞTE :             
 

 Art.1. Se modifică art.1 din HCL nr.25/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Băhnişoara, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , 

Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – 

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale”,urmând a avea următorul cuprins : 

,,Art.1.Se aprobă dreptul de  dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un 

teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul teren aferent clădire scoală situat în localitatea 

Băhnişoara , comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea 

Consiliului Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: drumul de acces, traseul de fibra optica si 

alimentarea cu energie electrica (retele si/sau canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, 

respectiv stalpi/turnuri/piloni, etc.) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului broadband (PABL) , 

MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea implementării proiectului 

“Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”. 



 Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al  comunei Bahna nr.25/29.05.2015  

rămân neschimbate. 

         Art.3. Secretarul comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate.   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       CONSILIER,                                             Contrasemnează  pentru legalitate, 

  PĂTRAŞCU GHEORGHE                           Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

                                                                      RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  

Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro  

H O T Ă R Â R E    

Nr.55 din 08.10.2015 

Cu privire la modificarea HCL NR.26/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ 

, Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – 

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local comunei Bahna,judeţul Neamţ întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 octombrie 2015 

Având în vedere prevederile:  

-Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de telecomunicații electronice; 

- art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

Luând act de:expunerea de motive a primarului comunei Bahna 2065/02.10.2015,raportul 

compartimentului de specialitate  nr.2071/02.10.2015 precum şi raportul comisiei de specialitate  

nr.2138/07.10.2015 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                            HOTĂRĂŞTE :             

 

 Art.1. Se modifică art.1 din HCL nr.26/29.05.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu 

gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în 

localitatea Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , 

Ministerului pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – 

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale”,urmând a avea următorul cuprins : 

,,Art.1.Se aprobă dreptul de  dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un 

teren cu suprafața utilă de 10 mp din imobilul teren aferent clădire scoală situat în localitatea Bahna, 

comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului 

Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea 

cu energie electrica (retele si/sau canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, respectiv 

stalpi/turnuri/piloni, etc.) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, destinat 

construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului broadband (PABL) , 

MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea implementării proiectului 

“Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”. 



 Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al  comunei Bahna nr.26/29.05.2015  

rămân neschimbate. 

         Art.3. Secretarul comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate.   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       CONSILIER,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

 

  RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  

                                                                                                                                        CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  

Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

HOTĂRÂREA 

nr.56 din 8 octombrie 2015  

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bahna în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale,comuna Bahna 

 

 Consiliul Local al comunei Bahna,județul Neamț întunit în ședință ordinară în data de 

8 octombrie 2015, 

 Având în vedere adresa Scolii Gimnaziale,cu nr.2075/06.10.2015 prin care solicită 

desemnarea a doi reprentanți ai Consiliului Local al comunei Bahna care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale,comuna Bahna,județul Neamț, 

             Ținând cont de prevederile OMEN nr.4619/22.09.2014 și art.96 din legea nr.1/2011a 

educației naționale,cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art.36 alineat 6 litera a puctul 1,alineat 9 coroborat cu 

prevederile art.45 alineat 1 și alineat 5 ,teza a II a și art.115 alineat 1 litera b din legea 

215/2001 a administrației publice locale,republicată cu modificările și completările ulterioare, 

     HOTĂRĂȘTE: 

  

 Art.1.Se desemnează, pentru anul școlar 2015-2016,ca reprezentanți ai Consiliului 

Local al comunei Bahna în Consiliul de Adminstrație al Școlii Gimnaziale,comuna Bahna 

,județul Neamț:d-l consilier local Ouatu Virgil și d-l  consilier local Stolnicu Florin. 

 Art.2.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează efectele 

orice prevedere contrară.. 

 Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele nominalizate la 

art.1. 

 Art.4.Secretarul comunei Bahna,va comunica prezenta hotărâre consilierilor locali 

prevăzuţi la art.1,Instituției Prefectului-județul Neamț-în vederea exercitării controlului de 

legalitate,Primarului comunei Bahna  și  Şcolii Gimnaziale,comuna Bahna și o va aduce la 

cunoștință publică . 

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         CONSILIER,                                          Contrasemnează  pentru legalitate, 

 PĂTRAŞCU GHEROGHE                   Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

                                                                      Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 



 

  RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  

Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

HOTĂRÂRE 

Nr.57 din 8 octombrie 2015 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bahna nr.1 din 25.01.2010 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a 

cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” 

 

        Consiliul Local al comunei Bahna întrunit în şedinţă ordinară la data de 8 octombrie   2015; 

        Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

       Luând act de expunerea de motive nr.2141/07.10.2015 a Primarului comunei Bahna şi raportul  nr.2442/07.10.2015 

al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu, 

      În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), e), f), art. 45 alin. 1, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei nr. 1/25.01.2010, privind aprobarea 

studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul actualizării 

valorii proiectului, acesta urmând a fi de 150.965.441 lei, inclusiv TVA. 

Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Bahna nr.1/25.01.2010 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”,urmând ca acesta să aibă următorul cuprins:,,Se 

aprobă contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, 

în valoare totală de  24.133,50 lei, inclusiv T.V.A, din care: 

1.Contribuţia la valoarea finanţată a proiectului (Funding Gap):  4580,83 lei 

2. Contribuţia proprie la Non Funding Gap ( NFG): 15.757,99 lei. 

3. Contribuţia la  T.V.A. aferentă valorii NFG:3764,68 lei. 

Art, 3. Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte în mod corespunzător anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bahna nr.1/25.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi 

taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al  comunei Bahna nr.1/ 25.01.2010 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

Art.5. Secretarul comunei Bahna va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi persoanelor interes ate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       CONSILIER,                                                                Contrasemnează  pentru legalitate, 

  PĂTRAŞCU GHEORGHE                                          Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

                                                                                                 Secretarul comunei, 

                                                                               Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 


