
 
ROMÂNIA 

JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL  LOCAL AL  COMUNEI GHERĂEŞTI 

 
  

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei GHERĂEŞTI   nr4 / 28.01.2010 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenŃi investiŃiei, a planului 
anual de evoluŃie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanŃării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ” 
 
 

           Consiliul Local  GHERĂEŞTI întrunit în şedinŃă la data de 15.09.2010; 
            Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată 
şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 58 din 26 iunie 2010, precum şi ale Ghidului solicitantului 
pentru Programul OperaŃional Sectorial de Mediu- Axa 2 ” Dezvoltarea sistemelor de  management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de IntervenŃie 1 
”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor”; 
          Examinând expunerea de motive nr. 2351 /2010 a Primarului comunei  GHERĂEŞTI; 
          Văzând raportul de specialitate nr. 2352 /2010 al compartimentului de specialitate cu atribuŃii în 
domeniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art..1.  Se aprobă modificarea art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local al comunei GHERĂEŞTI 
nr. 4/ 28.01. 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenŃi 
investiŃiei, a planului anual de evoluŃie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanŃării proiectului „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ”, în sensul că valoarea investiŃie din proiect, 
se majorează de la 39.737.172 euro inclusiv TVA, la 41.401.641 euro inclusiv TVA.  
 Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei GHERĂEŞTI  nr. 
4/. 28.01.2010,  urmând ca acesta să aibă următorul conŃinut: 
           „Se aprobă contribuŃia proprie la cofinanŃarea proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ”, în valoare totală de   14633411 lei, inclusiv T.V.A, din 
care  37640,57 lei cofinanŃare si respectiv  108693,53 lei T.V.A”. 
 Art.3. Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte în mod corespunzător anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Local al  comunei. GHERĂEŞTI  nr. 4 / 28.01.2010. 
 Art.4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al comunei GHERĂEŞTI .nr. 
4/28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenŃi 
investiŃiei, a planului anual de evoluŃie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanŃării proiectului „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ”, rămân neschimbate. 
Art.5.  Primarul comunei .GHERĂEŞTI şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
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                                              ZAPODEANU VICTORIA 

  Adoptat în şedinŃa din 15.09.2010 cu un număr de _______voturi din totalul de 15 consilieri în funcŃie                                                                                              


