
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GIRCINA
CONSILIUL LOCAL

HoTARARE
privind aprobarea unui parteneriat in vederea realizirii proiectului ,,Munagement pentru

aria naturald protejutd Lacul Cuejdel,

Consiliul Local al comunei Gircina;
Ydzdnd nota de fundamentare inregistratd sub nr. 296 din 18.01.2010, prin care primarul

comunei propune aprobarea unui parteneriat in vederea rcalizdrii proiectului ,oMinagement pentru
aria naturald protejutd Lacul Cuejdel,

ExaminAnd raportul de specialitate inregistrat sub nr. 296 din 18.01 .2010, prin care se
propune aprobarea unui parteneriat in vederea realizdrii proiectului ooManagement pentru uria
noturald protejatd Lacul Cuejdel"

In conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit. e) si alin. 7,lit. c), art. 45, alin.2,lit. f) si
ale art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea administralieipublice locale nr.21512,001, republicatd;

HOTARAgTE:

Art.l. Se aprobd parteneriatul dintre Comuna Gircina, prin Consiliul Local al Comunei
Gircina gi Jude{ul Neamf, prin Consiliul Jude{ean Neam!, in vederea realizdrii in comun a
proiectuluiooManagement pentru aria naturali protejatd Lacul cuejdel".

Art.2. Se aprobd acordul de parteneriat conform anexei nr.1 care face
prezenta hotdrdre.

parte integrantd din

Art. 3. Se aprobd trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Gircina si
punerea la dispozitria proiectului, pe durata existen{ei construcliilor, a urmdtoarelor terenuri
exclusiv pentru realizarea obiectivelor cuprinse in proiect, respectiv:

- 13,5 mp pentru construirea punctului de informare;
- 2 mp pentru amplasarea unui panou panouri de avertizare.

(2) Amplasamentele terenurilor de la alin.(l) sunt prezentate in planul de situalie din anexa
nr.2, care face parte integrant[ din prezenta hotdrdre.

Art.4. Se imputerniceste Primarul Comunei Gircina, d-na Balan Lazar Aurora, in vederea
semnarii acordului de pafteneriatcat si a tuturor documentelor legate de proiectul ..Management
pentru aria naturall protejati Lacul Cuejdel" atatinfazade depunere cat si de implementare.

Art.S. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei G?rcina, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

NR. 4

Contrasemneazl":
Secretarul Comunei,
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