
                                                            ROMÂNIA 
                                                    JUDETUL NEAMł 
                                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                                                          GHERĂEŞTI 
  
 
 
                      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui parteneriat , în scopul realizării  
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  

în judetul NeamŃ” 
 
 
 Consiliul Local Gherăeşti întrunit în şedinŃă la data de  28.01.2010 ; 
 Având în vedere : 
 Expunerea de motive nr. 192/ 2010, la proiectul de hotărâre , a Primarului localităŃii  ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate cu atribuŃii în domeniu 
, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
 Prevederile art. 9 alin. (1), (2), (3) din Hotărârea nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor , 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 ; 
 Prevederile art. 49 , pct.A din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 78/ 2000 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Prevederile art.10 din Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi publice , 
modificată şi completată prin ordonaŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 13/ 2008 ; 
 Prevederile art.11 , alin.1 , art. 36, alin. 2 , lit. „b”, „d”, şi „e” al.4 , lit”f” , alin.6 lit.”a” şi alin. 
7 lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 În temeiul art.45 al.1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei  publice locale republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
      
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 Art.1 (1) Se aprobă parteneriatul dintre comuna Gherăeşti cu judetul NeamŃ cu celelalte unităŃi 
administrativ- teritoriale din acest judet, pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judetul NeamŃ”. 
          (2) Se aprobă Acordul privind modul de implementare a proiectului de interes comun 
„Sisitem de Management Integrat al deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”, Acord care este anexat în Anexa 1 
la prezenta hotărâre.  
 Art.2 Se desemnează primarul comunei Gherăeşti dl. Bereşoaie Carol ca reprezentant al 
comunei Gherăeşti în Adunarea Generală a AsociaŃiilor din cadrul AsociaŃiei de dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMł”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru încheierea 
Acordului menŃionat la articolul anterior. 
 Art.3 DirecŃiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Gherăeşti vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ 
         BEREŞOAE  PAVEL   
 
NR._______                                                                                            Avizat pentru legalitate 
DIN_______________                                                                                   SECRETAR, 
                     ZAPODEANU VICTORIA   
 
 
Adoptată în şedinŃa din data de _____________cu un număr de _____voturi din totalul de 
___consilieri în funcŃie . 
                                                          
 
 



                                                                ROMÂNIA 
                                                        JUDETUL NEAMł 
                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI  
   NR.______ DIN ____________________ 
 
 
              EXPUNERE  DE  MOTIVE 
        privind aprobarea unui parteneriat , în scopul realizării proiectului  
                      „Sistem de Management  Integrat al Deşeurilor în Judetul NeamŃ”  
 
 
 În contextul pregătirii aplicaŃiei pentru obŃinerea finanŃării proiectului „Sistem de Management al 
Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”, ce urmează a fi depusă în cadrul Axei prioritare 2- POS Mediu, 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
instoric” Domeniu Major de IntervenŃie 1, în conformitate cu cerinŃele POS Mediu , a fost realizat cadrul 
instituŃional şi organizatoric , după cum urmează ; 

- Au fost emise hotărâri de consiliu local şi hotărâre de consiliu judeŃean pentru aprobarea asocierii 
unităŃilor administrativ- teritoriale de pe raza Judetului NeamŃ , pentru aprobarea asocierii în AsociaŃia 
de Dezvoltre Intercomunitară „ECONEAMT” (ADI). 

- Au fost realizate , aprobate şi semnate Statutul şi Actul Constitutiv al AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMł” ( ADI), conform Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, care a fost legal 
constituită în baza încheierii Judecătoriei Piatra NeamŃ din 10.10.2008, pronunŃată în dosar nr. 5685/ 
279/ 2008 şi care a dobândit personalitate juridică prin înscrierea sa în registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor 
aflat la grefa acestei instanŃe.    

- Au fost emise hotărâri de consiliu local pentru toate terenurile alocate investiŃiilor aferente 
proiectului ( depozit, staŃii de transfer, staŃii de sortare), terenuri aparŃinând domeniului public al 
autorităŃilor locale , în sensul dării acestora în administrarea Consiliului Judetean ( Beneficiarul 
proiectului ) şi punerea la dispoziŃie a proiectului. 

AsociaŃia „ECONEAMł” are scop general , urmând ca punctual, pe fiecare proiect derulat în 
domeniul menagementului deşeurilor , să fie încheiate acorduri de parteneriat. 

Pe acestă direcŃie de acŃiune se impune încheierea unui Acord între comuna Gherăeşti cu judetul 
NeamŃ şi celelalte unităŃi administrativ- teritoriale din acest judeŃ, membre în cadrul ADI, în scopul 
realizării proiectului de interes comun”Sistem de Management Integrat al deşeurilor în Judetul NeamŃ”, 
inclusiv delegarea gestiunii serviciilor de utilităŃi publice, respectiv a gestionării în conformitate cu 
cerinŃele POS Mediu .   
 Având în vedere cele de mai sus , am iniŃiat proiectul de hotărâre alăturat, privind aprobarea 
asocierii comunei Gherăeşti cu judetul NeamŃ şi unităŃile administrativ- teritoriale din acest judet, în 
scopul încheierii unui acord de parteneriat , pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de 
Management integrat al Deşeurilor în Judetul NeamŃ”, pe cate îl supun spre dezbatere şi aprobare. 
 
 
 
      PRIMAR, 
     BEREŞOAIE  CAROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL GHERĂEŞTI 
NR.______DIN______________ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui parteneriat, în scopul realizării proiectului 
 "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ" 

 
  
 Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Bereşoaie Carol prin care se propune, 
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Gherăeşti cu judeŃul NeamŃ şi unităŃile 
administrativ teritoriale din acest judeŃ, în scopul realizării proiectului de interes comun "Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ", facem următoarele precizări: 
 Pentru finalizarea aplicaŃiei care se va depune în vederea obŃinerii finanŃării proiectului Sistem 
Integrat de gestionare a deşeurilor în JudeŃul NeamŃ, este necesară respectarea condiŃiilor de eligibilitate 
în conformitate cu cerinŃele POS Mediu, respectiv întreprinderea demersurilor de realizare a unui Acord 
încheiat între autorităŃile administrativ-teritoriale din JudeŃul NeamŃ, părâi în cadrul AsociaŃiei de 
dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMł" (ADI) 
Scopul încheierii Acordului îl constituie realizarea Proiectului "Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ", de către PărŃi În cadrul ADI, precum şi modul de gestionare a serviciilor 
de salubritate de pe raza judeŃului NeamŃ. 
Acordul este prezentat în anexă. 
  În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, autorităŃile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi 
servicii locale, pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanŃare, reprezentând 
contribuŃia fiecărei autorităŃi a administraŃiei publice locale implicate. 
 Totodată conform prevederilor art 36 alin (2) în Legea nr. 215/2006 a administraŃiei publice 
locale, republicată, consiliul local are atribuŃii privind dezvoltarea economico-socială a comunei, 
atribuŃii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăŃeni, precum şi atribuŃii privind cooperarea 
interstituŃională. Totodată, în exercitarea atribuŃiilor sale, consiliul local, în conformitate cu dispoziŃiile 
art. 36 alin. 7 lit. a, hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local. 
În consecinŃă, apreciem ca proiectul îndeplineşte condiŃiile legale pentru a fi aprobat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


