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HOT-{RARE
Nr.32 din 30 aprilie 2014
pentru modilicarea Ilotlririi Consiliului Local al comunei Doljeqti nr. 3 din 29
ianuarie 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de
evolutie a tarifelor Si taxetor precum gi a cofinan$rii proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in Jude{ul Neamf"
Consiliul Local al comunei Doljeqti intrunit in 9edin16 la data de aprilie 2014;
AvAnd in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul
Opera{ional Sectorial de Mediu- Axa 2 " Dez-toharea sistemelor de management
integrat al deqeurilor qi reabilitarea siturilor contarninate istoric", Domeniul Major de
Inter-venjie l "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deqeurilor gi
extinderea infrastructurii de management al degeurilor";
Examindnd expunerea de motive w. 3374/ 24.04.2014 a Primarului comunei
Doljeqti;
Vdzdnd raportul de specialitate r.3373124.04.2014 al compafiimentului de
specialitate cu atributii in domeniu, precum qi rapoaxtele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
in baza prevederilor art. 36 a1in. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) si 0, alt. 45 alin. (1),
precum gi ale arl. 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice
locale, republicat6, cu modificErile gi completirile ulterioare;

HOTAIL{STE:

Art..l.

din

Hotdr6rea Consiliului Local al
comunei Doljeqti nr. 3 din 29 iaruarie 2010 privind aprobarea studiului de
fezabilitate, a planului anual de evolulie a tarifelor qi taxelor precum Si a cofinanlArii
proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor in Judelul Neam1", in
de 15'1.787.882 lei
sensul modific6rii valorii proiectului, aceasta urm6nd a
inclusiv T.V.A . .

Se aprobd modifrcarea art. 1

fi

Art.2. Se aprobi modificarea art. 3 din Hoterarea Consiliului Local al comunei
Doljeqti nr. 3 din 29 ianuarie 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
planului anual de evolu{ie a tarifelor Si taxelor precum gi a cofinanldrii proiectului
,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor in Judelul Neam1", cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, urm6nd ca acesta sA aibA urmetorul conlinut;
,,Se aprobi contribulia proprie a Consiliului Local al comunei Doljeqti la
cofinantarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor in Judeful
Neamt", in valoare tota16 de 50.027,32 lei inclusiv T.V.A, din care:
l.Contribulia 1a valoarea finantati a proiectului (Funding Gap): 9.507,32 lei.
? Contrihrtie nronrie la Non Frrndin., Gan ( NFG):32.705-1,1 lei.

Anexa la prezenta hotdrare, inlocuieqte in mod corespunzitor arexa nr'
3 la Hotirdrea Consiliului Local al comunei Doljegti nr'3 din 29 ianuarie 2010
priuind up.oUur"u studiului de fezabilitate, a planului anual 'le evolulie a tarifelor $i
p;"",r. 9i a cofinanJdrii proiectului ,,Sistem de--Management lntegrat al
Deqeurilor in Judelul Neam1", cu modificdrile qi completfuile ulterioare'

Art.3.

i;r"i;;

Art,4. Celelalte articole din HotEr6rea Consiliului Local al comunei Doljeqti

planului anual
ain ZS ianuarie 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate' a
de
a tarifelor qi taxelor p,""um qi a cofinanlSrii proiectului "Sistem
a"
"".irfi" Integrat al Deqeurilor in Judelul Neam1", rimdn neschimbate'
Management

nr.

:

Art.S. Se revoce Hotererea nr. 17 din 1 februarie 2014 privind modificarea
art.3 al Hotdr6rii nr. 3 din 29 ianuarie 2010 '

comunei Doljeqti qi comparlimentele din cadn'rl aparatului de
.p""iuiitui" ut p.i-arului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotlriri'

Art.6. Primarul
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