
        ROMÂNIA                                      NR.119 din 16.01.2023
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                 PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI
       NEGRILEȘTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM

2014-2020

   Consiliul local al comunei Negrilești întrunit în ședință ordinară în data de........., în prezența 
a.......... consilieri locali din totalul de 11 în funcție și a delegatului sătesc ,ședința fiind publică;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 120 din 16.01.2023;
- Raportul nr. 132 întocmit de dl Bugnar Daniel-Iaon viceprimar al comunei Negrilesti
- Adresa Consiliului Județean nr.IVAa/579/10.01.2023.
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Nota de fundamentare Nr. 2 din 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
- avizul  consultativ  __________ al  Comisiei  I- Comisia  juridică și administrație  publică locală:
administrație publică locală, juridică, protecție socială și apărarea drepturilor omului, comunicare,
integrare europeană și relații externe, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism;
 - avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism: buget, finanțe,
servicii  publice,  comerț,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  comunei,  urbanism,
amenajarea teritoriului, monumente istorice, protecția mediului, agricultură, investiții publice; 
În baza prevederilor:

-  Ghidului  solicitantului  aferent  Programului  Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020
(POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient
al  resurselor,  Obiectivul  Specific  3.1.  Reducerea numărului  depozitelor  neconforme şi  creşterea
gradului  de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România,  aprobat prin Ordinul  Ministrului
Fondurilor Europene nr.1022/2020, modificat și completat prin Ordinul Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene nr.2162/29.08.2022;

-  Contractul  de  prestări  servicii  nr.25839/21.11.2022  -  „Elaborare  a  Cererii  de  finanțare,
inclusiv documentele suport și întocmirea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de
achiziții  publice  pentru  Proiectul  „Recipiente  de  colectare  a  deșeurilor  pentru  Dezvoltarea  și
Modernizarea  Sistemului  de  Management  Integrat  al  Deșeurilor  din  Județul  Bistrița-Năsăud”,
încheiat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.;

- prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005
privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile
art.5  alin.(1)  lit.e)  și  art.14  alin.(4)  din  Legea nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



- prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate  în  cadrul  operațiunilor  finanțate  prin  programele  operaționale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor  structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul  convergență,  cu modificările  și
completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.64/2009  privind  gestionarea
financiară  a  instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora  pentru  obiectivul  convergență,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.40/2015  privind  gestionarea
financiară  a  fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- art. 5, alin. (2), lit. a) și art. 16, alin. (4), lit. a) din Statutul actualizat al Asociației;
- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
În temeiul prevederilor: 
- art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7) lit. i) și n), art. 139, alin. (1) și

alin. (3) lit.  d) și i) și art.  196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1  Se  aprobă  Memoriul  tehnico-economic  al  proiectului  „Recipiente  de  colectare  a

deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din
Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea depunerii proiectului spre finanțare prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții  de  management  eficient  al  resurselor,  Obiectivul  Specific  3.1.  Reducerea  numărului
depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România,
în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se  aprobă  Indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  „Recipiente  de  colectare  a
deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din
Județul Bistrița-Năsăud”, prevăzuți în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnul Costin Dumitru reprezentant al Consiliului Local Negrilesti
n Adunarea Generală a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud să voteze și să semneze în cadrul Adunării
Generale a Asociației, documentele aprobate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4  Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  ____  voturi  „pentru”……….voturi
”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi.

Art.5  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
- Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor

municipale în județul Bistrița –Năsăud.
            -Primarul comunei Negrilesti 

            Primar,                                                                            Aviz de legalitate,
    Costin Dumitru                                                                        Secretar general,
                                                                                           Mureșan Dănuța-Domnica 
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   ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
 Nr 120/16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

- Adresa Consiliului Județean nr.IVAa/579/10.01.2023.
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Nota de fundamentare Nr. 2 din 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Ghidului  solicitantului  aferent  Programului  Operațional  Infrastructură  Mare  2014-2020

(POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme
şi  creşterea gradului  de pregătire  pentru  reciclare  a  deşeurilor  în  România,  aprobat  prin
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1022/2020, modificat și completat prin Ordinul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.2162/29.08.2022;

-  Contractul  de prestări  servicii  nr.25839/21.11.2022 -  „Elaborare  a  Cererii  de finanțare,
inclusiv  documentele  suport  și  întocmirea  documentațiilor  de  atribuire  a
contractului/contractelor  de  achiziții  publice  pentru  Proiectul  „Recipiente  de  colectare  a
deșeurilor  pentru  Dezvoltarea  și  Modernizarea  Sistemului  de  Management  Integrat  al
Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și
EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.;

- -prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
întreţinere,  înlocuire  şi  dezvoltare,  aprobate  prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire
şi  dezvoltare  pentru  proiectele  de  dezvoltare  a  infrastructurii  serviciilor  publice  care
beneficiază  de  asistenţă  financiară  nerambursabilă  din  partea  Uniunii  Europene,  cu
modificările şi completările ulterioare;- prevederile art.5 alin.(1) lit.e) și art.14 alin.(4) din
Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- - prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și
completările ulterioare;

- - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară
a  instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora  pentru  obiectivul  convergență,  cu
modificările și completările ulterioare;

- - prevederile Hotărârii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,
cu modificările și completările ulterioare;

- - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară
a  fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

Dispun comunicarea proiectului de hotărâre de către secretarul general al comunei către domnul
Bugnar  Daniel-Ioan  viceprimarul  comunei  Negrilesti    în  vederea  întocmirii  raportului  de
specialitate,  și  ulterior  înaintarea  acestuia  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului  local
pentru avizarea acestuia .

Primar,
- Costin Dumitru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
 Nr 132/16.01.2023

RAPORT 

Avand in vedere 
-Proiectul  de  hotarare  nr119  din  16.01.2023 privind  aprobarea  Memoriului  tehnico-

economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor
pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul
Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 120 din 16.01.2023
- Adresa Consiliului Județean nr.IVAa/579/10.01.2023.
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Nota de fundamentare Nr. 2 din 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Ghidului  solicitantului  aferent  Programului  Operațional  Infrastructură  Mare  2014-2020

(POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme
şi  creşterea gradului  de pregătire  pentru  reciclare  a  deşeurilor  în  România,  aprobat  prin
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1022/2020, modificat și completat prin Ordinul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.2162/29.08.2022;

-  Contractul  de prestări  servicii  nr.25839/21.11.2022 -  „Elaborare  a  Cererii  de finanțare,
inclusiv  documentele  suport  și  întocmirea  documentațiilor  de  atribuire  a
contractului/contractelor  de  achiziții  publice  pentru  Proiectul  „Recipiente  de  colectare  a
deșeurilor  pentru  Dezvoltarea  și  Modernizarea  Sistemului  de  Management  Integrat  al
Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și
EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.;

- -prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
întreţinere,  înlocuire  şi  dezvoltare,  aprobate  prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire
şi  dezvoltare  pentru  proiectele  de  dezvoltare  a  infrastructurii  serviciilor  publice  care
beneficiază  de  asistenţă  financiară  nerambursabilă  din  partea  Uniunii  Europene,  cu
modificările şi completările ulterioare;- prevederile art.5 alin.(1) lit.e) și art.14 alin.(4) din
Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- - prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și
completările ulterioare;

- - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară
a  instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora  pentru  obiectivul  convergență,  cu
modificările și completările ulterioare;

- - prevederile Hotărârii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,
cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.40/2015  privind  gestionarea  financiară  a
fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;
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Propun  adoptarea  in  forma  prezentata  a  priectului  de  hotarare  privind  aprobarea  Memoriului
tehnico-economic  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  ai  proiectului  „Recipiente  de  colectare  a
deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din
Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020

Viceprimar 
Bugnar Daniel-Ioan

5


