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HOTĂRÂREA nr. 41/2022

pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CENTRU DE
COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA
DĂNEȘTI, JUDEȚUL HARGHITA” în cadrul Planului Național de

Redresare și Reziliență

PNRR/2022/C3/S/I1.A

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa extraordinară din data de
26 septembrie 2022, convocat prin Dispoziţia nr.89/2022, emisă de primarul
comunei Dăneşti, judeţul Harghita;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. _____/2022 inițiat de către d-lui primar Bőjte
Csongor-Ernő;

- referatul de aprobare nr.________/2022 a d-lui primar Bőjte Csongor-Ernő;
- raportul de specialitate nr._______/2022 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele de avizare favorabilă a tuturor comisiilor de specialitate ai

consiliului local;
Luând act de:

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare şi rezilienţă

- prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 2367/2022
pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile de accesare a
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. ''Înfiinţarea
de centre de colectare prin aport voluntar'', investiţia I1. ''Dezvoltarea,
modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', componenta 3.
Managementul deşeurilor



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L L O C A L
- Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului
național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C3/S/I1.A, componenta 3;
- Proiectul tip pentru CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT
VOLUNTAR, pus la dispoziție de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c 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. - Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției:

a. În UAT nu există CAV.

b. UAT deține terenul necesar pentru implementarea proiectului, având

suprafața de 6.500 mp, situat respectând zonelor de siguranța și de protecție.

c. Terenul este liber de orice sarcini, dar necesită accesibilizare (transport și

utilități, cu excepție GN – proiectul va fi realizat fără racord la sistem de

distribuție de GN).

d. După finalizarea investiției, infrastructura va fi predată spre gestionare-

administrare către furnizorul serviciilor publice de salubrizare, prin act

adițional la contractul de delegare al serviciilor publice de salubrizare.

Art. 2. - Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local UAT Comuna Dănești pentru

perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;

Art. 3. - Se angajează de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

Art. 4. - Se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea

cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului;

Art. 5. - Numărul de locuitori deserviți de proiect conform datele INS privind

populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021 este: 2.190;
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Art. 6. - Caracteristici tehnice din proiect tip

a. In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanţă este “C” –

constructie de importanţă normală.

b. Construcția se încadrează în clasa III de importanţă (copertina pe structură

metalică).

c. Structura se încadrează în clasa III de importanţă având factorul de

importanţă-expunere γI=1,0.

d. Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

e. Containerul de pază și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare

electrice montate pe perete. La cameră pază radiatorul va fi de 1500W, la

grupurile sanitare două radiatoare de câte 500W.

f. În camera de pază va fi montat un aparat de aer condiționat cu capacitatea de

9000BTU/h.

g. Raza de acoperire a instalației de protecție este de 47,00 m în cazul

instalațiilor de paratrăsnet.

h. În birou se vor monta prize de date.

Art. 7. - Nominalizează reprezentantului solicitantului pentru relația cu MMAP în

derularea proiectului.

Art. 8. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul

comunei Dănești.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al

comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dănești și

prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
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sediul primăriei. Dănești, la 26

septembrie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Süket Magor Secretarul general al

 ………………….………… COMUNEI DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………


