ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 1419 RE din 20 februarie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările
ulterioare,

prin

postarea

prezentei

informări

pe

site-ul

U.A.T.

Grumăzești

www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul instituției de la
sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:
Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din
domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, Referatul de aprobare, precum și Raportul de
specialitate sunt, de asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la sediul instituției
Primăria U.A.T. Grumăzești, putând fi astfel consultate de către orice persoană ori
entitate interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării – 20.02.2020
și până la data de 05.03.2020 orele 10.00 la sediul Primăriei comunei Grumăzești, prin
comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin intermediul adresei de e-mail
contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din
domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr.
23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, este înscris pe Ordinea de
zi a ședinței ordinare a Consiliului local Grumăzești, programată a se desfășura în luna
aprilie 2020.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ
COMUNA GRUMĂZEȘTI

P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al
comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23 din
26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere dispozițiile legale și normative ale:
- art. 286 alin. (4), precum și celor ale art. 287 lit. „b”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și
județelor;
- Hotărârii de Guvern nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 650/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Neamț;
- Hotărârea nr. 855/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea
Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț;
- Hotărârea Consiliului Local Grumăzești nr. 9 din 13 ianuarie 2020 privind atestarea
apartenenței a unor bunuri în domeniul public al U.A.T. Grumăzești, județul Neamț;
- Hotărârea Consiliului Local Grumăzești nr. 33 din 06 februarie 2020 privind modificarea
Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Grumăzești nr. 9 din 13 ianuarie
2020 privind atestarea apartenenței a unor bunuri în domeniul public al U.A.T. Grumăzești,
județul Neamț;
- Autorizație de construire nr. 12/24.10.2019;
Ținând seama de conținutul Hotărârii nr. 23/26.08.1999 a Consiliului local privind însușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8070 din
19.12.2019 pentru obiectivul de investiții ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești,
județul Neamț” finanțat prin fonduri europene de către AFIR – CRFIR 1 Nord - Est Iași;
Examinând Raportul de aprobare vizând aprobarea proiectului de hotărâre privind
completarea inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești,
județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23/26.08.1999, cu modificările și
completările ulterioare, prezentat de dl. Constantin Matasă, primarul comunei Grumăzești,
județul Neamț, înregistrat la nr. 1412 RE din 20.02.2020;

Văzând Referat de specialitate al secretarului general al comunei delegat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr. 1414 RE din 20.02.2020;
Raportul Comisiei pentru agricultură, activități economic-sociale, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, amenajarea
teritoriului și urbanism, servicii și comerț, din cadrul Consiliului local al comunei Grumăzești,
județul Neamț, înregistrat la nr. 1471 RE din 21.02.2020;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139 alin. (3) lit. ”a”, art. 196 alin. (1)
lit.„a”, art. 289 alin. (6), art. 606 alin. (7), precum și art. 626 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Adoptă prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești,
județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23/26.08.1999, cu modificările și
completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Grumăzești, județul Neamț, prin intermediul personalului din
structura compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite al aparatului de specialitate,
va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului act administrativ.
Art. 3. Secretarul general al comunei delegat va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice,
autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa la cunoștință publică,
prin intermediul personalului din cadrul compartimentului Monitorul oficial local din structura
aparatului de specialitate al primarului, care va realiza și efectiva sa inserare la nivelul siteului www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

Anexă la

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GRUMĂZEȘTI

la HCL nr.

din

Primarul comunei,
prof. Constantin MATASĂ

COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscrise în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local nr. 23/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
Situație juridică

Anul
Nr.

Codul de

Denumirea

crt.

clasificare

bunului

0

1

2

Elemente de identificare

dobândirii

Valoarea

actuală/denumire act

sau, după

de inventar

proprietate sau alte

caz, al

(lei)

acte doveditoare

5

6

dării în
folosință
3

4

camere video de supraveghere în număr de 15 buc.:

Domeniul public al
comunei Grumăzești

-Localitate Topolița – coordonate GPS (47 10’19.68’’N - 26 22’48.23’’E) – 2 buc.,
o

48

3.3.5

o

Sistem de

-Localitate Topolița – coordonate GPS (47 10’17.78’’N - 26 22’48.29’’E) – 1 buc.,

supraveghere

-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’6.24’’N - 26o22’52.83’’E) – 1 buc.,

o

conform Hotărârii

o

în comuna

-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’2.72’’N - 26o22’34.47’’E) – 2 buc.,

Grumăzești,

-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’19.90’’N - 26o21’50.69’’E) – 1 buc.,

județul

-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’34.55’’N - 26o22’38.93’’E) – 2

Neamț

buc.,

Consiliului Local

2019

134922,59

Consiliului Local nr. 33
din 06.02.2020 și
Procesul verbal de

-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’30.12’’N - 26o22’39.60’’E) – 1

recepție la terminarea

buc.,

lucrărilor nr. 8070 din

-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47 8’22.90’’N - 26 22’39.45’’E) – 2
o

o

buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’14.88’’N - 26o22’37.19’’E) – 2
buc.,
-Localitate Curechiștea – coordonate GPS (47o8’15.13’’N - 26o25’8.34’’E) – 1 buc..
Viceprimar, xxxxxxxxx – PREȘEDINTE,
xxxxxxxxxxx, consilier debutant -

Grumăzești nr. 9 din
13.01.2020, Hotărârii

MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, consilier superior – MEMBRU,

19.12.2019

xxxxxxxxxxx, director Școala Gimnazială Grumăzești -

xxxxxxxxxxx, inspector superior –

MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, administrator financiar, Școala gimnazială Grumăzești - MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, referent –

MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, casier -

MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, gestionar-magaziner - MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, bibliotecar -

MEMBRU,

xxxxxxxxxxx, consilier primar -

MEMBRU,

MEMBRU,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. de înregistrare: 1412 RE din 20.02.2020

RAPORT DE APROBARE
la proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în
Anexa la Hotărârea nr. 23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare

În data de 19 decembrie 2019, s-a încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr. 8070 pentru obiectivul de
investiții ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț” finanțat prin PNDR prin intermediul AFIR – CRFIR 1 Iași. Investiția s-a realizat
conform Contractului de finanțare nr. C1920072X221612900076 din 26.06.2018 și a actelor adiționale încheiate între Comuna Grumăzești și Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Lucrările au demarat conform Autorizației de construire nr. 12/24.10.2019 și au constat în implementarea unui
sistem de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț, prin amplasarea unor camere video la intersecțiile principale ale comunei, precum și a
echipamentului pentru funcționarea lor.
În conformitate cu prevederile legale, după finalizarea investiției trebuie să procedăm la completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din
domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23 din 19.08.1999, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv completarea cu o nouă poziție, după cum urmează:
 ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț” - 15 buc. camere video de supraveghere situate în comuna Grumăzești, județul
Neamț, astfel:
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’19.68’’N - 26o22’48.23’’E) – 2 buc.,
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’17.78’’N - 26o22’48.29’’E) – 1 buc.,
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’6.24’’N - 26o22’52.83’’E) – 1 buc.,
-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’2.72’’N - 26o22’34.47’’E) – 2 buc.,
-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’19.90’’N - 26o21’50.69’’E) – 1 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’34.55’’N - 26o22’38.93’’E) – 2 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’30.12’’N - 26o22’39.60’’E) – 1 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’22.90’’N - 26o22’39.45’’E) – 2 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’14.88’’N - 26o22’37.19’’E) – 2 buc.,
-Localitate Curechiștea – coordonate GPS (47o8’15.13’’N - 26o25’8.34’’E) – 1 buc..

Menționez că prin Hotărârea Consiliului Local Grumăzești nr. 9 din 13.01.2020 privind atestarea apartenenței a unor bunuri în domeniul public al
U.A.T. Grumăzești, județul Neamț, modificată prin Hotărârii Consiliului Local Grumăzești nr. 33 din 06.02.2020, s-a aprobat apartenența bunului la
Inventarul domeniului public al comunei Grumăzești, județul Neamț, pentru care s-a obținut și avizele de legalitate nr. 675 din 17.01.2020 și nr. 2269 din
17.02.2020, eliberate de Instituția Prefectului – județul Neamț.
Prezentul proiect de hotărâre este însoțit și de anexa privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei
Grumăzești, județul Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare.
Precizez faptul că dovada completării Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, reprezintă
una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a putea fi decontata suma eligibilă finanțată prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală
2014-2020 prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru obiectivul de investiții ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești,
județul Neamț”.
Toată documentația va fi înaintată Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru exprimarea punctului de vedere în
conformitate cu prevederile legale.

Inițiator,
PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
Nr. de înregistrare: 1414 RE din 20.02.2020

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, înscris în
Anexa la Hotărârea nr. 23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de aprobare nr. 1412 RE din 20.02.2020, prin care Primarul comunei Grumăzești propune adoptarea unui proiect de
hotărâre privind completarea inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul Neamț, în vederea actualizării
evidenței contabile și tehnico-operative,
În aplicarea dispozițiilor art. 288 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019.
Prin Hotărârea nr. 23 din 26.08.1999, Consiliul Local Grumăzești și-a însușit inventarul bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei
Grumăzești, județul Neamț, întocmit în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cu
respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care aparțin
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Astfel un număr de 27 poziții de bunuri au fost atestate prin Hotărârea Guvernului nr.
1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, conform Anexei nr. 36
”LISTA INVENTAR” cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Grumăzești.
Ulterior atestării domeniului public, în inventarul domeniului public au intervenit modificări și completări care au fost atestate prin două hotărâri de
Guvern, respectiv: H.G. nr. 650/2007 și H.G. nr. 855/2011, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea
domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, astfel, la data propunerii prezentului proiect de
hotărâre în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Grumăzești sunt atestate 47 de bunuri.
Obiectul prezentului proiect propus spre adoptare, îl constituie bunul ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț”, compus din 10
stâlpi și 15 camere video, monitor, swich, DVR-recorder, RAK. Anul dobândirii a bunului este anul 2019, codul de clasificație este 3.3.5 și valoarea de
inventar a bunului este de 134922,59 cu T.V.A..

 ”Sistem de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț” - 15 buc. camere video de supraveghere situate în comuna Grumăzești, județul
Neamț, astfel:
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’19.68’’N - 26o22’48.23’’E) – 2 buc.,
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’17.78’’N - 26o22’48.29’’E) – 1 buc.,
-Localitate Topolița – coordonate GPS (47o10’6.24’’N - 26o22’52.83’’E) – 1 buc.,
-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’2.72’’N - 26o22’34.47’’E) – 2 buc.,
-Localitate Netezi – coordonate GPS (47o9’19.90’’N - 26o21’50.69’’E) – 1 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’34.55’’N - 26o22’38.93’’E) – 2 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’30.12’’N - 26o22’39.60’’E) – 1 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’22.90’’N - 26o22’39.45’’E) – 2 buc.,
-Localitate Grumăzești – coordonate GPS (47o8’14.88’’N - 26o22’37.19’’E) – 2 buc.,
-Localitate Curechiștea – coordonate GPS (47o8’15.13’’N - 26o25’8.34’’E) – 1 buc..

Prin implementarea sistemului de supraveghere se oferă posibilitatea urmăririi activității și a înregistrării imaginilor din principalele intersecții ale
arterelor de circulație din localitate. Scopul investiției este de a servi comunitatea locală prin descurajarea infracționalității și asigurarea unui climat mai
sigur în comună, supravegherea traficului, a locurilor aglomerate, stocarea imaginilor pentru consultare ulterioară și preluarea de probe în justiție.
Structura sistemului proiectat este modulară, extensibilă, interconectabilă.
Instalația de supraveghere funcționează printr-un sistem de televiziune cu circuit închis, cu camere de luat vederi color, fixe, protejate împotriva
factorilor de mediu, montate pe 10 stâlpi metalici, transferul semnalului făcându-se prin cabluri de fibră optică la un dispecerat de supraveghere – situat în
interiorul clădirii Primăriei Grumăzești, alimentări locale din rețeaua de 230V și soluții de alimentare de rezervă în caz de avarie. Protecția adecvată a
echipamentelor locale (camerele video) este executată prin împământarea stâlpilor noi instalați.
Camerele video montate sunt digitale, IP, cu rezoluție de 5 megapixeli, forme constructive adecvate locului de montare și obiectivului supravegheat.
Conexiunile între camerele de supraveghere și dispecerat se vor face prin cabluri de fibră optică, transmise de date tip GigabitEthernet.
Sistemul de supraveghere este prevăzut cu un modul de înregistrare și stocare a imaginilor, arhivare pe minim 10 zile, cu posibilitatea de vizualizare
simultană a imaginilor preluate în timp real și imaginilor înregistrate din mai multe puncte de supraveghere.
Acest sistem de supraveghere video stradal este necesar pentru protejarea populației comunei Grumăzești împotriva faptelor antisociale, în vederea
prevenirii și combaterii criminalității și incidentelor, venind în ajutorul autorităților pentru ca acestea să poată interveni eficient, fie că este vorba de
criminalitate sau situații de urgență. De asemenea, acest obiectiv va contribui la dezvoltarea comunei din punct de vedere economic și social, în ceea ce
privește siguranța, un mediu mai curat și stabil, atractiv pentru investiții și păstrarea tineretului. Acest sistem va reprezenta un instrument eficient de
culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție.

În temeiul art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor, care fac parte din domeniul public al comunei Grumăzești, județul
Neamț, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 23 din 26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

