
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMł 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
GHERĂEŞTI 

 
   

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de fezabilitate , a planului anual de evoluŃie 

 a tarifelor şi taxelor , precum şi a cofinanŃării proiectului „Sistem de Management 
 Integrat al Deşeurilor în Judetul NeamŃ” 

 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti întrunit în şedinŃă la data de  28.01.2010 . 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanŃele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare , precum şi Ghidului Solicitantului aferent POS Mediu , Axa 
Prioritară 2- „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”,Domeniului major de intervenŃie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor şi extinderea infrastructurii de management al deseurilor”; 
 Examinând expunerea de motive nr.190/ 2010  a Primarului comunei Gherăeşti ; 
 Văzând raportul de specialitate nr. 191 / 2010 al compartimentului de specialitate cu atribuŃii în 
domeniu , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
 În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aferent domeniului major de intervenŃie 1 
„Dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor” al Axei Prioritare 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
siturilor contaminate istoric”, din cadrul POS Mediu ; 
 În baza prevederilor art.36 alin. (4) lit. „d”, „e”, „f”, respectiv art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 
2001 a administraŃiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 
 Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici aferenŃi investiŃiei 
„Sistem de management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”, în valoare de 39.737.172 euro , 
inclusiv T.V.A. , conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă Planul de evoluŃie a tarifelor şi taxelor , pentru proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judetul NeamŃ” conform anexei 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă contribuŃia proprie la cofinanŃarea proiectului „Sistem de Management integrat 
al deşeurilor în JudeŃul NeamŃ” în valoare totală de 123689,61 lei, inclusiv TVA, din care 37640,57 lei 
cofinanŃare şi respectiv 86049,04 lei TVA conform anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 DirecŃiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor  duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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