
RDMINIA 
JIDQUl BISTRITA-NAsAno 

CDMUNAREBRA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic !;i a indicatorilor tehnico

economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a de!jeurilor pentru Dezvoltarea ,i 
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De!jeurilor din Judetul Bistrita
Nasaud" in vederea finantarii prin POIM 2014-2020. 

Consiliul Local al Comunei Rebra intnmit in ~edinta ordinara in prezenta a,I() .. consilieri 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 82 din 13.01.2023; 
- Raportul nr.83 intocmit de Compartimentul Contabilitate; 
- Adresa Consiliului Judetean nr.IVAa/579/10.01.2023. 
- Hotararea nr.24/2005 a Consiliului local Rebra privind asocierea in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de$eurilor municipale in judetul Bistrita
Nasaud; 

- 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!jeurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; 

- Adresa Consiliului Judetean nr. IVA/579/10.01.2023; 
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

gestionarea integrata a de~urilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 
- Nota de fundamentare nr. 1 din 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru gestionarea integrata a de$eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 
- Avizul de specialitate nr. 85 din 30.01.2023 al Comisiei Economice de specialitate . 

in baza prevederilor: 

- '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 numarului 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 contractuluijcontractelor 
de achizitii publice pentru Proiectul ,,Recipiente de colectare a de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i 
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", 
incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud ~i EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.; 



RIMAIIIA 
JIDQll BISTllf A-NisAID 

CDMINAREBRI 
CONSlllUl lOCAl 

- prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea ~i utilizarea Fondului de 
intretinere, inlocuire ~i dezvoltare, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 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) lit.e) ~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 Guvernului 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 Guvernului 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 Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; · 

- art. 5, alin. (2), lit. a) ~i art. 16, alin. (4), lit. a) din Statutul actualizat al Asociatiei; 

- in temeiul prevederilor: 

- art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) ~i d), 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 Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba Memoriul tehnico-economic al proiectului ,,Recipiente de colectare a 
de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modemizarea Sistemului de Management Integrat al De~eurilor 
din Judetul Bistrita-Nasaud", in vederea depunerii proiectului spre finantare prin Programul 
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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 

1n Romania, 1n forma prevazuta 1n Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba lndicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a 
de?eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De-?eurilor 
din Judetul Bistrita-Nasaud", prevazuti in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.3 Se imputernice~te domnul Danci Stefan reprezentant al Consi liului Local Rebra.In 

Adunarea Generala a A.D.1. De~euri Bistrita-Nasaud sa voteze ~i sa semneze in cadrul Adunari i 
Generale a Asociatiei, documentele aprobate la art. 1 ?i 2 din prezenta hotarare. 

Art.4 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. 

Art.S Prezenta hotarare a fost adoptata cu /0 voturi ,,pentru" ... :-:: .... voturi 
'1mpotriva" ....... -..... ....... "abtineri" din ... consilieri prezenti. 

PRE$EDINTE\~E $EDINJ.A 
Muti Daniel 

Contrase eaza 

NR. 3 

Din 31.01.2022 

SECRETA GE,NERAL I Cillill" asfle 




