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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI 

COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" 

 

 

 

Consiliul local Salcioara , Judetul Dambovita ,intrunit in sedinta ordinara in data de 

31.01.2023 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare intocmit de Primarul localitatii ,inregistrat la nr. 10./30.01.2023 

- Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Salcioara , inregistrat la 

nr.848/30.01.2023 

- Avizul Comisiei Tehnico Economice din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița nr. 

1610/25.01.2023 

- Ordonanta de urgenta nr. 92 /2021 - privind regimul deşeurilor, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 - privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și 

completarile ulterioare;  

- Ordonanta de urgenta nr. 198 din 22.12.2005 - privind constituirea, alimentarea si utilizarea 

Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 

Europene; 

- Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 

Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România -  Componenta 1 - Apel : 

POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și 

creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 

     - Prevederile Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 – versiune aprobată de 

Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2022)8703/24.11.2022 

- Analiza instituțională aferentă proiectului ,, Sistem de Management Integrat al  Deșeurilor 

în județul Dâmbovița ”, POIM 2014 – 2020; 



-     Prevederile art. 1,2,4-7alin 13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia   publica cu modificarile si completarile ulterioare,   

- Raportul de specialitate nr.849 /30.01.2023 întocmit de   Viceprimărul comunei Salcioara ; 
-  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Salcioara 
;               

-        În temeiul art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, 

art.196 alin.1) lit.”a”,  din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

                                                      HOTARASTE  

 

 

 Art.1.  Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE 

DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 

ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV 

– INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT 

VOLUNTAR ȘOTÂNGA", conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3  Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de 

salubrizare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4  Se aprobă documentul de poziție pentru proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE 

DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 

ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Se aprobă valoarea totală a proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE 

DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 

ȘOTÂNGA" în cuantum 100.253.128,44 euro inclusiv TVA ( echivalentul a 493.485.999,42 lei 

inclusiv TVA), cofinanțarea Consiliul local fiind de 0 lei.   

Art. 6 Se împuternicește primarul localității să semneze documentele aferente proiectului 

în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 

2014-2020. 

             Art.7.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Salcioara prin 

compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei 

Salcioara .  



            Art.8.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului  general al comunei Salcioara 

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Salcioara , compartimentului contabilitate  și se aduce la cunoștință publică prin afișare la 

sediul primăriei/consiliului local al comunei  Salcioara , precum și pe site-ul primăriei  Salcioara . 

 

SALCIOARA  

Nr. 10 

DATA 31.01.2023 

 

Hotărârea a fost adoptată cu   11  voturi „pentru”,  1  vot „împotrivă”. 0 vot „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 13 Nr. consilieri prezenți:   12 Nr. consilieri absenți:    1 
 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

ALEXANDRU ROMULUS                     CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE  

                                                                               SECRETAR GENERAL COMUNA  

 


