ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr.19 /2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor
precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”
Consiliul Local al comunei Dochia, jud.Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18
aprilie 2014,
Având in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial
de Mediu- Axa 2 ” Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”;
Examinând expunerea de motive nr.2186/14.04.2014 a Primarului comunei Dochia, d-nul
Ciubotaru Iulian-Gheorghe;
Văzând raportul de specialitate nr.2185/14.04.2014 al compartimentului achiziţii publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate;adresa Consiliului judeţean Neamţ nr.5417/11.04.2014;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) şi f), art. 45 alin. (1), precum şi ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art..1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia
nr.8/19.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor
şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”, în sensul modificării valorii proiectului, aceasta urmând a fi de 154.787.882 lei
inclusiv T.V.A
Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.
2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor
precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:
„Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al comunei Dochia la cofinanţarea
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în valoare totală de
16.847, 98 lei inclusiv T.V.A, din care:
1.Contribuţia la valoarea finantată a proiectului (Funding Gap): 3.201, 83 lei.
2. Contributia proprie la Non Funding Gap ( NFG): 11.014,29 lei.
3. Contributia la T.V.A .aferentă valorii NFG: 2.631, 85 lei.”
Art.3. Anexa la prezenta hotărâre, înlocuieşte în mod corespunzător anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a
cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, rămân
neschimbate.

Art.5. Primarul comunei Dochia, jud.Neamţ şi compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Dochia, 18 aprilie 2014

Preşedinte de şedinţă,
Văduva Gabriel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri locali în
funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
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Nr.2185/14.04.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei nr.8/19.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor
precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”
Văzând Expunerea de Motive a d-lui Primar al comunei Dochia prin care se propune
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a
cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, cu
modificările ulterioare, facem următoarele precizări:
I. Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” (Domeniul major de
intervenţie 1 “Reabilitarea zonelor poluate istoric”), la Capitolul IV. Informaţii privind finanţarea şi
implementarea proiectelor prevede faptul că „Pentru fiecare proiect care a primit decizia pentru
finanţare de către CE, beneficiarul va încheia cu Autoritatea de Management POS Mediu un
contract de finanţare. Prin semnarea acestui contract, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în
care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere
proiectul pentru care primeşte finanţare şi să atingă obiectivele stabilite.
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în
conditiile prevăzute de contractul de finanţare”.
În vederea obţinerii finanţării proiectului, în conformitate cu cerinţele POS Mediu-Axa
prioritară 2, Consiliul Judeţean Neamţ împreună cu toate unităţile administrativ-teritoriale, membre
în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ au aprobat în cursul anului 2010
prin hotărârile organelor lor deliberative, studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici
aferenţi investiţiei, planul anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi contribuţia proprie la
finanţarea proiectului mai sus-menţionat.
În acest sens, Consiliul Local al comunei Dochia ,prin Hotărârea nr.8/19.01.2010 a aprobat
studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, planul anual de evoluţie
a tarifelor şi taxelor precum şi contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Întrucât, începând cu data de 1 iulie 2010, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din
26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte
măsuri financiar-fiscale, cota de T.V.A. a fost majorată de la 19% la 24%, acest fapt a impus
recalcularea şi aprobarea noilor valori de T.V.A. aferente proiectului, cât şi a contribuţiei proprii la
cofinanţarea proiectului, conform legislaţiei în vigoare.
II. La momentul actual, valoarea contribuţiei suportate de către Consiliul Judeţean
împreună cu Consiliile Locale este mai mică decât valoarea aprobată în cursul anului 2010,
întrucât valoarea totală a proiectului s-a diminuat, prin atribuirea unor contracte prin achiziţie
publică la valori mai mici decât cele estimate iniţial.
Astfel valoarea totală a proiectului, fără T.V.A. aşa cum a fost prevăzută în Actul Adiţional
nr. 3 la Contractul de finanţare nr.131165/2011, este de 124.934.797 lei, din care:
-Valoare eligibilă a proiectului conform POS Mediu (Funding Gap) [din care 2% finanţată de
Consiliul Judetean Neamţ şi UAT-uri]: 112.148.826 lei .

-Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu (Non Funding Gap) [finanţată
integral de Consiliul Judetean Neamţ şi UAT-uri]: 7.715.834 lei.
-Valoarea proiectului aferentă categoriilor de cheltuieli altele decât cele eligibile
(finanţată de Consiliul Judetean Neamţ): 5.070.137 lei.
-T.V.A. aferentă valorii eligibile a proiectului, conform POS Mediu (finanţată integral de la bugetul
de stat): 26.797.835 lei.
-T.V.A. aferentă valorii alta decât cea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu (finanţată de
Consiliul Judetean Neamţ şi UAT-uri): 3.055.250 lei
-TOTAL VALOARE PROIECT, inclusiv T.V.A.: 154.787.882 lei.
Defalcarea valorii actualízate a contributiei unităţilor administrativ-teritoriale pe componente
în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” este
prezentată în Anexa la proiectul de hotărare.
Acest fapt a determinat, supunerea spre aprobare a noii valori a proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ:”, în sumă de 154.787.882 lei inclusiv
T.V.A. (faţă de vechea valoare a proiectului de 176.992.016 lei inclusiv T.V.A.), precum şi a
contributiei proprii a Consiliului Local al comunei Dochia, la cofinantarea proiectului mai susmentionat în valoare totală de 16.847, 98 lei inclusiv T.V.A, din care:
1.Contributia la valoarea finantată a proiectului (Funding Gap): 3.201, 83 lei.
2. Contributia proprie la Non Funding Gap ( NFG): 11.014, 29 lei.
3. Contributia la T.VA. aferentă valorii NFG: 2.631, 85 lei.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiille
legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Întocmit,
COJOCARU VIOLETA,
Insp.achiziţii publice
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EXPUNERE DE MOTIVE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei nr.8/19.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor
precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” este un proiect
finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul
POS Mediu - Axa prioritară 2 , Domeniul Major de Intervenţie 1 şi cofinanţat de la bugetul de stat
şi bugetul local, în condiţiile legii.
Prin acest proiect se urmăreşte în principal implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ care să asigure atingerea tuturor obiectivelor şi ţintelor
asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, Capitolul 22 Mediu, precum
şi a celor stabilite prin POS Mediu.
În contextul realizării aplicaţiei necesare obţinerii finanţării proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în conformitate cu cerinţele POS Mediu Axa proritară 2, a fost realizat cadrul instituţional adecvat condiţiilor de eligibilitate a proiectului.
Astfel, la nivelul judeţului Neamţ, a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
(ADI) ECONEAMŢ având în componenţa sa un număr de 84 de asociaţi (Judeţul Neamţ, 78
comune, 3 oraşe şi 2 municipii din raza administrativă a judeţului Neamţ), în scopul înfiinţării,
organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de
colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale membre.
În cursul anului 2010 atât Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ cât şi toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ au aprobat, prin hotărârile autorităţilor lor deliberative,
studiul de fezabilitate, cu indicatorii tehnico-economici, aferenţi investiţiei, planul anual de evoluţie
a tarifelor şi taxelor, precum şi contribuţia proprie la finanţarea proiectului mai sus-menţionat.
Începând cu anul 2011, Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de beneficiar al Contractului
de Finanţare nr. 131165, semnat la data de 24.02.2011, cu Ministerul Mediului şi Pădurilor în
calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, a organizat proceduri de atribuire, prin
licitaţie deschisă a contractelor de lucrări şi furnizare aferente investiţiilor din proiect:
• Construirea depozitului judeţean de deşeuri Girov şi închiderea celor trei depozite
neconforme de la Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ;
• Proiectarea şi execuţia Staţiei de transfer Tîrgu Neamţ, Staţiei de transfer Taşca, a
Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor;
• Furnizarea de echipamente de precolectare şi unităţi de compostare individuală a
deşeurilor.
Pe măsura implementării proiectului, valoarea contribuţiei suportate de către Consiliul
Judeţean împreună cu consiliile locale s-a diminuat faţă de valorea iniţială aprobată în cursul
anului 2010, deoarece contractele încheiate în cadrul proiectului au fost atribuite prin achiziţie
publică, la valori mai mici decât valorile preconizate la începutul proiectului.
Ca urmare a actualizării la data de 20.06.2013 a Devizului General al proiectului, în data de
02.10.2013 s-a semnat de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ, cu Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice, Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de finanţare nr. 131165/2011 în care

s-a stipulat noua valoare diminuată a proiectului, pe categorii de cheltuieli, precum şi valoarea
contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.24/31.03.2014 privind modificarea unor
hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la proiectul “Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, s-a aprobat modificarea valorii proiectului, cât şi a contribuţiei
Judeţului Neamţ şi a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ la finanţarea proiectului.
Acest fapt impune modificarea şi aprobarea noii valori a proiectului, cât şi a contribuţiei
proprii la cofinanţarea proiectului, conform celor de mai sus
În acest sens, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat de modificare a Hotărârii Consiliului
Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului
anual de evoluţie a tarifelor şi
taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării.

Primarul comunei Dochia,
CIUBOTARU IULIAN-GHEORGHE

