
ROMANIA 
JUDETUL GALA Tl 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA nr. 72 
din 30.10.2019 

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici 
rezultati din Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente 
proiectului ,Sistem de management integrat a/ de~eurilor in judetul Galati" 

Initiator: Stoica Paraschiv- primar al comunei Umbraresti, judetul Galati 
Numarul de inregistrare ~i data depunerii proiectului: 8264 din 25.10.2019 

Consiliul local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara 
din data de 30.1 0.2019; 

Avand In vedere referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 8265 din 
25.1 0.2019; 

Avand In vedere raportul de specialitate intocmit de administratorul public si 
inregistrat sub nr. 8266 din 25.10.2019; 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Avand in vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numarului de depozite neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentru reciclare a 
de~eurilor in Romania din cadrul Programului Operationallnfrastructura Mare (POIM) 2014 
- 2020, 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; 

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare l?i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

Avand In vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire Ia finantele publice 
locale, cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

Avand In vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) si e) coroborat cu alin. (4) lit. a) 
din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Tn temeiul art. 139 alin.(3) lit. d) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

HOT ARA~TE: 

Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate ~i indicatorii tehnico-economici rezultati din 
Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului ,Sistem de management integrat al 
de~eurilor in judetul Galati" in valoare totala de 441 .619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care 
C+M este de 168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1, parte integranta Ia 
hotarare. 

Art. 2. Se aproba Planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor pentru proiectul 
,Sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Galati", conform Anexei 2, parte 
integranta Ia hotarare. 



Art. 3. Se aproba Documentul de pozitie pentru proiectul ,Sistem de management 
integrat al de~eurilor in judetul Galati", conform Anexei 3, parte integranta Ia hotarare. 

Art. 4. (1) Se aproba valoarea total a a proiectului ,Sistem de management integrat al 
de~eurilor in judetul Galati", in cuantum de 103.479.031,00 euro (inclusiv TVA). 

(2) Se aproba cofinantarea proiectului , Sistem de management integrat al de~eurilor 
in judetul Galati " ce va fi suportata de catre Consiliul Judetean Galati, in valoare de 
14.360.960,00 euro, din care: 

1.818.736,00 euro, contributia Ia finantarea cheltuielilor eligibile, 
12.542.224,00 euro, contributia Ia finantarea costuri lor (deficit de finantare). 

(3) Creditele bugetare ~i creditele de angajament, in limita sumei necesare finantarii 
valorii corespunzatoare activitatilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unitatii 
Administrativ Teritoriale Judetul Galati. 

Art. 5. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului ,Sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Galati", in vederea 
derularii proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul Unitatii Administrativ 
Teritoriale Judetul Galati. 

Art. 6. Se imputernice~te domnul Stoica Paraschiv, primarul comunei,avand calitatea 
de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara ECOSERV Galati, sa voteze documentele anexa din prezenta 
hotarare in Adunarea Generala a Asociatiei. 

Art. 7. Prezenta hotarare se va comunica Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
ECOSERV Galati, lnstitutiei Prefectului, judetul Galati si se va aduce Ia cunostinta publica. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRONIC~~RGETA 
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