
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.66/2022 

privind aprobarea implementării proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport 

voluntar în comuna Ciumani” 

        

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.64/2022 al primarului comunei Ciumani privind 

aprobarea implementării proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna 

Ciumani”, 

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.64/2022, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului și turism nr.64/2022, 

- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, Anexa 5 din Hotararea 

299/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Harghita, poziția 117, teren intravilan-obor comunal, 

   - Ghidul specific privind GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE 

AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, COMPONENTA C3 – 

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, 

SUBINVESTIȚIA I1.A. - ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 

         Luând în considerare 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 
 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2022, 
              Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică și a 
Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.3207/2022, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. 

(1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r e ș t e: 



 

 

 

Art. 1. – Se aprobă investița „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani”, ce 

va fi depusă pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul Componenței 3 în cadrul Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR). 

Art. 2. - Se confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Înființarea unui centru 

de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani”. 

Art. 3. - Se confirmă faptul, că lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției în cazul obținerii finanțării. 

Art. 4. – Se vor asigura veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.  

Art. 5. – Se va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economice. 

Art. 6. – Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 9537 locuitori total, din care 4328 locuitori din 

comuna Ciumani și 5209 locuitori din comuna Joseni. 

 

Art. 7. – Se aprobă caracteristicile tehnice conform proiectului tip, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, cu suprafața minimă necesară pentru implementarea proiectului de 2.418,85 mp., Anexa nr. 1 la 
prezenta Hotărâre. 
     
Art. 8. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de cel mult 3.830.914 lei, fără TVA și asigurarea 
de la bugetul local a sumei cel mult 250.000 lei, fără TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul 
proiectului. 
 
Art. 9. – Se  împuternicește primarul comunei, Dl.Márton László – Szilárd să asigure relația comunei Ciumani 
cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în derularea proiectului. 
 
Art. 10. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ciumani. 
 
Art. 11. -  Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va comunica Instituţiei 
Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
     
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        Contrasemnează pentru legalitate 

      Nagy Erzsébet                                                                  Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de   20 septembrie 2022 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


