
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFE$TI

HOTARARE

pentru modificarea Hoterarii Consiliului Localal comunei Trife9ti, nr. 4 din 27.01.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor 9i

taxelor precum 9i a cofinantirii proiectului
,,Sistem de Management lntegrat al Degeurilor in JudetulNeamt"

Consiliul Local comunei Trife$ti, judelul Neam!;

Avand in veclere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operalional Sectorial de

Mediu- Axa 2 " Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deleudlor $i reabilitarca siturilor

contaminate istoric", Domeniul N{ajor de Intervenlie 1 "Dezvoltalea sistemelor integrate de management al

degeurilor qi extinderea inlrastructurii de management al de$eurilor";
Examinand explrnerea de n1oti','e n.. 1843 I 17.04.2014 a P(imerului comunei Triiesli, jildelul

Neam!;
Vrzand rapodul de avizare al comisiei de specialitate din cadntl Consiliului Local Trilegti;

in baza prevederilor arl. 16 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) ii 0, art.45 alin. (1), precum fi ale art 115

alin. (1) Iit. b) din Legea nr. 215/200t a administraliei publice locale, republicate, cu modifLcirile 5i

compleErile ulterioare;

HOTARA9TE:

Art..l. Se aprobi modifjcarea art. l din Hotdrarea Consiliului Local al comunei Trifegti

nr. 4 din 27.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolu!;e a tarilelor ti
taxelor precum 9i a cofinanqarii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al De$eurilor in Judelul

Neam1", in sensul modificdrii valorii proiectului, aceasta urmdnd a fi de 154.787-882 lei inclusiv T.v.A
Art.2. Se aproba moditicarea ad.3 din Hotirarea Consiliului Local al comunei Trifeqti,

nr.4 din 27.01.2010 prilind aprobarea srudlului de lezabilitate, a planului anual de evolulie a tarifelor $i

taxelor precum qi a cofinanlirii proiectului ,,Sistem de Managemenl Integrat al Deseurilor in Judelul

Neam!", cu modificdrile si completdrile ulterioare, urmind ca acesta se aiba urmdtorlll conlinut:
',se 

aproba contribulia proprie a consiliului Local al comunei Tdfesti, la cofinan,tarea proiectului

,,Sistem de Management Integrat tl Degeurilor in Judelul Neam!", in valoare totalA de 33.2 t 1.24 lei inclusiv

T.V.A, din care:
l.Contribulia la valoarea finanta6 a proiectului (Funding Gap): 6,31 1 55 lei'
2. Contributia proprie la Non lunding Cap ( NFG): 21,71 l '70 lei'

3. Contdbutia la T.V.A .aferenta valoriiNlG: 5'187.99 1ei'



Art.3. Anexa la prezenta hoErare, inlocuie$te in mod corespunzitor anexa nr. 3 Ia Hoterarea
Consiliului Local al comunei Trife$ti nr. 4 din 27,01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilhate, a

planului anual de evolulie a tarifelor gi taxelor precum qi a cofinantdrii proiectului ,,Sistem de Management
Integrat al De$eurilor in Judelul Neaml", cu modificZirile ii completdrile ulterioare.

Art.{. Celelalte articole din Ho6rerea Consiliului Local al comunei Trifetti. nr.4 din 27.01.2010
privind aprobarea studiului de l'ezabilitate, a planului anual de evolulie a tarifelor li ta"xelor precum $i a

cofinanlnrii proiectului ,,Sistem de Management lntegrat al De$eurilor in Judelul Neam!", rimAn
neschimbate.

Art.S. Primarul comunei Trife$ti ii compartimontele din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotareri-

N.. /+
din j!j-..!lL 2or4


