
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.3 /13.01.2023 

PROIECT de HOTARARE 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului ,,Recipiente de colectare a de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului 
de Management Integrat al De~eurilor din Judeful Bistrita-Nasaud" in vederea finantarii prin 

POIM 2014-2020 

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara in data 
de ....................... .in prezenta a ..... consilieri din 13 consilieri in functie, 

Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Rebri~oara; 
-Raportul de specialitate intocmit de doamna Scurtu Otilia, secretar general al 
U.A.T.Comuna Rebri~oara; 
-Adresa Consiliului Judetean nr.IVAa/579/10.01.2023. 
-Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, 
inregistrata la Primaria Comunei Rebri~oara nr.176 din 13.01.2023; 
-Nota de fundamentare Nr. 2 din 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale injudetul Bistrita-Nasaud; 
- Anuntul nr. 177 din 13.01.2023 ~i procesul-verbal de afi~are nr. 178 din 13.01.2023 
a Proiectului de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de 
Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele 
din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al 
de~eurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; Proiectul de hotarare 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului ,,R.ecipiente de colectare a de$eurilor pentru Dezvoltarea $i Modernizarea 
Sistemului de Management Integrat al De$eurilor din Judeful Bistrifa-Nasaud" in 
vederea finantarii prin POIM 2014-2020; Proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 

' ' 
Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-
Nasaud; 
-Avizul consultativ nr.3/30.01.2023 al Comisiei pentru buget, finante, activitai 
economice, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea 
teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ nr.3/30.01.2023 al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, 
activitati social culturale, culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si 
comert din cadrul Consiliului local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ nr. 3/30.01.2023 al Comisiei pentru administratia publica locala, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , 



protectie sociala, protectia mediului , agricultura si silvicultura , din cadrul Consiliului 
Local Rebrisoara; 

In conformitate cu prevederile: 
- Ghidului solicitantului aferent Programului Operational Infrastructura Mare 2014-
2020 (POIM), Ax.a prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numiirului 
depozitelor neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentru reciclare a de~eurilor in 
Romania, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1022/2020, 
modificat ~i completat prin Ordinul Ministerului Investitiilor ~i Proiectelor Europene 
nr.2162/29 .08.2022; 
- Contractul de prestari servicii nr.25839/21.11.2022 - ,,Elaborare a Cererii de finantare, 
inclusiv documentele suport ~i intocmirea documentatiilor de atribuire a 
contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul ,,Recipiente de colectare a 
de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modemizarea Sistemului de Management Integrat al 
Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-, , ' ' , 
Nasaud ~i EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.; 
-prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea ~i utilizarea 
Fondului de intretinere, inlocuire ~i dezvoltare, aprobate prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea ~i utilizarea Fondului de 
intretinere, inlocuire ~i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea 
Uniunii Europene, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.5 alin.(1) lite) ~i art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Hotararii Guvemului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate . prin programele operationale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Hotararii Guvemului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.64/2009 
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Hotararii Guvemului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile art. 5, alin. (2), lit. a) ~i art. 16, alin. (4), lit. a) din Statutul actualizat al 
Asociatiei; 



- prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) ~id), alin. (4), lit. d), alin. (7) lit. i) ~i 
n), art. 139, alin. (1) ~i alin. (3) lit. d) ~i i) ~i art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 
Art.I Se aproba Memoriul tehnico-economic al proiectului ,,Recipiente de colectare a 
de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 
De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", 'in vederea depunerii proiectului spre finantare 
prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3 -
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului depozitelor neconforme ~i cre~terea 
gradului de pregatire pentru reciclare a de~eurilor in Romania, in forma prevazuta 1n 
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hot.a.rare. 
Art.2 Se aproba Indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a 
de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 
De~eurilor din Judetul Bistriµi-Nasaud", prevazuti in Anexa nr. 2, care face parte 
integranta din prezenta hot.a.rare. 
Art.3 Se imputemice~te primarul comunei Rebri~oara, domnul Clapau Viorel, in 
calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Comunei Rebri~oara in Adunarea 
Generala a A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud sa voteze ~i sa semneze in cadrul Adunarii 
Generate a Asociatiei, documentele aprobate la art. 1 ~i 2 din prezenta hotarare. 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata. cu _ voturi ,,pentru", _ voturi "impotriva", 

_ voturi "abtineri" din __ consilieri prezenti la ~edin\a. 

Art.5 Prezenta hotarare se comunica: 
-Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
-Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud: 
-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de~eurilor municipale in judetul Bistrita - Nasaud. 
-Persoana nominalizata. la art. 3 din prezenta Hotarare. 

INITIATOR, 
PRIMAR 

AVIZ DE LEGAWTATE, 
Secretar generalA comunei, 




