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HOTĂRÂREA nr. 42/2022

privind aprobare a documentației tehnico – economice ” 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-l 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;
- 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;
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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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă indicatori tehnico – economici conform certificatului de

urbanism ........./................., respectiv devizul general preliminar, estimativ,

elaborat de Planificatio Dezvoltare și Energie SRL (RO34307922) – anexa la

prezenta hotărârea, ȘI proiectul tip CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE

DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR 4026/2020 elaborat de Multinvest

Proiectare, șef proiect arh. Daniel Tutor – accesibil la site-ul Ministerul Mediului,

Apelor și Pădurilor, după cum urmează:

a. Total proiect fără TVA: 3.885.171,60 lei

b. C+M fără TVA: 2.105.276,18 lei

c. Total proiect cu TVA: 4.610.566,59 lei

d. Proiectul conține fiecare element din proiect tip, cu excepție racordului la

sistem de distribuție de GN, se va înlocui CT pe GN cu pompă de căldură

aer-apă, se va adaugă panouri solare și fotovoltaice necesare, proiectul

necesită energie electrică până la parcela.

Art. 2. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul

comunei DĂNEȘTI.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al

comunei DĂNEȘTI, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei DĂNEȘTI
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și prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la

sediul primăriei.

Dănești, la 26 septembrie 2022

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

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

………………….……………………


