
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 10 
din 30.01.2020 

lnitiator:Stoica Paraschiv- Primarul comunei Umbraresti, judetul Galati 
Numarul de inregistrare ~i data depunerii proiectului: 623 din 29.01.2020 

Consiliul Local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta de indata 
din data de 30.01.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare alinitiatorului inregistrat sub nr. 624 din 
29.01.2020; 

Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul 
de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 625 din 29.01.2020; 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Avand in vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numarului de depozite neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentru reciclare a 
de~eurilor in Romania din cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare (POIM) 
2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentru reciclare a de~eurilor in 
Romania; 

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
~icontinutul-cadru al documentatiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitiifinantate din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

in temeiul art. 139 alin. (3) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019, privind ·Codul administrativ; 

HOT ARA~TE: 

Art.1. Se modifica ~i se inlocuie~te Anexa 1 din Hotararea Consiliului Local al 
comunei Umbraresti nr. 72 din 30.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a 
indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor 
obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem de management integrat al de~eurilor 
in judetul Galati", conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se modifica ~i se inlocuie~te Anexa 2 - Planul anual de evolutie a tarifelor si 
taxei speciale a serviciului de salubrizare, din Hotararea Consiliului Local al comunei 
Umbraresti nr.72 din 30.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a 
indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor 
obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem de management integrat al de~eurilor 
in judetul Galati", conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. Se modifica ~i se inlocuie~te Anexa Ill- Planul anual de evolutie a tarifelor si 
taxelor, aferenta Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local 72 din 30.1 0. 2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul 
de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem de 
management integrat al de~eurilor in judetul Galati", conform anexei 3 -Ill, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Se completeaza Hotararea Consiliului Local Umbraresti nr.72 din 30.10. 2019 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din 
Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului 
,Sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Galati", dupa cum urmeaza: 

Dupa art. 3 se introduce un articol nou 31, care va avea urmatorul cuprins: 
,Art.31• Se aproba Actul de Atribuire Cadru pentru proiectul ,Sistem de management 

integrat al de~eurilor in judetul Galati", conform Anexei 4, parte integranta Ia hotarare." 

Art.S. Art. 6 din Hotararea Consiliului Local Umbraresti nr. 72 din 30.10.2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul 
de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem de 
management integrat al de~eurilor in judetul Galati" se completeaza ~i va avea urmatorul 
cuprins: 

"Art. G. Se imputernice~te domnul Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, 
avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala 
aAsociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ECOSERV Galati, sa voteze in conformitate cu 
prevederile art. 1, 2, 3 ~i 31 din prezenta hotarare in Adunarea Generala a Asociatiei". 

Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
ECOSERV Galati. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRONIC EORGETA 


