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ROMANIA
JUDETUL PRAIIOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FULGA

w

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Degeurilor in jude{ul Prahova", a principalilor indicatori
tOhnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in
vederea accesirii fondurilor nerambursabile pentru proiectul ,,Sistem de
management integrat al de$eurilor in judetul Prahova"
AvAnd in vedere:

-

Expunerea de motive a Primarului comunei Fulga prin care se propune aprobarea
Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului <Sistem de Management lnteglal al
I)eqeurilor in Judelul Prahova>, a principalilor indicalori tehnico-econom jci. precunr si a

documenlelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesdrii fondurilor
nerambursabile pentru proiectul ,.Sistem de maragement inlegrat al deq;eurilor in judelul
Ilrahova;
Adresa Consilinlui Judetean Prahova nr. 957lXlYD/25.01.2012;
Prevederile art. 44 alin. I din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale,
cu modificdrile gi completirile ulterioare;

-

- ln temeiul prevederilor aft.91 alin.3lit. f9i art. 97 din Legea nr. 21512001
privind administralia publicl locall, republicati, cu modificirile ;i completdrile

lterioare.
nerambursabile pentru proiectul ,,Sistem de management integral al deqeurilor in
judetul Prahova":
Prevedelile HotdrArii 41 din 30.08.2010 privind aprobarea asocierii Comunei
u

-

Fulga cu unilifile administrativ-teritoriale de pe raza judelului Prahova. in vederea
constituirii Asocialiei de dezvoltare intercomr.uritard ,,Parleneriatul pentru managemenlul
deSeurilor' - Prahova":
- Prevederile art. 6 din Ordonanla Cuvernului nr. ?612000 cu privire la asocialii gi
I'undatii, aprobatd cu modificdri pi completiri prin Legea nr.24612405. cu modificdrile qi
completirile ulterioare;
- Prevederile ar1. 8 alin. (2) Iit. c ai ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de
utilitili pLrblice nr. 51/2006, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

preveclerile art. 6 alin. (l) lir. d), alin. 3 din Legea serviciului cle salubrizare a
Iocalit6tilor nr. 101/2006. cu modific[rile $i compledrjle tlltefioare;
- Prevedelile art. 59 alin.(l), B. lit b) Si alin. (3) din Legea nr.211l20l1 privind
regimul deqeulilor;
Prevederile art. I alin. (l) din Ilotar.area Guvernulr:i llom6niei nL. {155/200t}
nentru aprobarea aotului constitutiv - cadru gi a statutului - cadru ale asocialiilor de
clezvoltare inlereotnunitarl cu obiect de activitate servioiile de utilitd!i publice;
in temeiul art. I I alin. (1). art. 12 alin. (l), art.91 alin. 5, lit' c). pct 13, alin' 6lit'
c. precum $i arr. 97 din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locall,
reptLblicat[, cu nodificlrile $i completdrile uherioare;

-

Consiliul Local al comunei FULGA adopt[ prezenta hotlrare:

Art.l. Se aprob[ Studiul de Fezabilitate

pentru proiectul ,,Sistem de
Management Integrat al Degeurilor in Judelul Prahova" qi principalii indicatori tehnicoeconomici ai proiectului, conform Anexelor nr.I si nr.2 care fac parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art.2 Se aprob[ Acordul denumit (Document de pozi{ie privind modul de
implementare a proiectului ,,Sisiem de management integrat al deqeurilor in judelul

Prahova">, confonn Anexei nt.3, care face parte integrantd din prezenta hotdrire'
Art.3 Se aprobi Planul Anual de Evolulie a Tarifelor, confotm Anexei nr'4, care
face parte integrant[ din prezenta hot[rAre.

Art,A Se aprobd Actul adilional de modificare a Statutului Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard de utilitl{i publice pentru serviciul de salubrizare
Anexei nr'S, cate
,,Parteneriatul pentru managementul deqeurilor - Prahova", conform
face parte integranG din prezenta hotdrAre.

Art.5 Se mandatezd Primarul comunei Fulga, domnul Badea Constantin in
Adunarea General6 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Parteneriatul pentru
Managementul Degeurilor Prahova, se voteze pentru:

-

-

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Sistem de
management integrat al deqeurilor in judelul Prahova", cu indicatorii
tehnico-economici, cupringi in Anexele nr.1 9i nr.2
aprobarea Documentului de pozilie privind modul de implementare a
pioiectului ,,Sistem de management integrat al degeurilor in judelul
Prahova", conform Anexei nr.3:

aprobarea PlanuluiAnual de Evolu{ie a Tarifelor, conform rezultatelor
Analizei Cost Beneficiu 9i Anexei nr.4;
- aprobarea Actul adilional de modificare a Statutului Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul de
salubrizare,,Parteneriatul pentru managementul deqeurilor - Prahova",
conform Anexei nr.5;
Art.6 Se imputemice$te pregedintele Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
Pafieneriatul pentru Managementul Degeurilor Prahova, si semneze toate documentele
legate de elaborarea gi implementarea proiectului ,,Sistem de management integlat al
degeurilor in jude{ul Prahova".

Art.7 se revoo[ Hotirarea consiliurui Local al comunei Fulga nr. 40

din

30.08.2010 privind aprobarea Acordului referitor ra modul de imprementaie
u proi..tutui
,.Sistem de management integrat al degeurilor in judetul prahova,,.

Art.8 se insdrcineazi cu

Comunei Fulsa

ducerea la indeplinire

a

prezentei hotdrdri primarur
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