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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA NR.206 

privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile 

de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a 

angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – 

economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, precum și a nominalizării reprezentantului legal al 

solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construirea a 6 insule ecologice 

supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 - 

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.B. - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, sesiunea 

septembrie 2022 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă  publică ordinară 

la data de 29.09.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 414/23.09.2022, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

     Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.208 din 29.09.2022; 

- Referatul de aprobare nr.15007/28.09.2022 al Compartimentului organizarea și 

amenajarea teritoriului, protecția mediului; 

- Raportul de specialitate favorabil nr.19087/29.09.2022 al Compartimentului organizarea 

și amenajarea teritoriului, protecția mediului; 

- HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

-  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Planul Național de Redresare și Reziliență, Ghidul pentru Componenta 3 –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.B. - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE 

DIGITALIZATE, sesiunea septembrie 2022. 

-  art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 

unor acte normative si prorogarea unor termene; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureș; 

- OUG  57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. e), art. 136 şi art. 139, alin. (3) lit. e) și g) şi 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

        Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al investiției „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect 

ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 - Managementul deșeurilor, Investiția I1 –  
        (pagina 2 a  hotărârii nr. 206/29.09.2022) 
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Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B. - 

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, sesiunea septembrie 2022,  

conform anexei, parte integrantă din prezenta. 

 

       Art. 2. În cazul obținerii finanțării, ORAȘ OCNA MUREȘ se obligă să prevadă în bugetul local, 

pentru perioada de realizare a investiției „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în orașul Ocna 

Mureș”, proiect în cadrul PNRR Componenta 3 - 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.B. - 

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE; 

 

      Art. 3. În cazul obținerii finanțării, ORAȘ OCNA MUREȘ se angajează să suporte cheltuielile de 

mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți pentru 

investiția „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect în cadrul 

PNRR Componenta 3 - 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.B. - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE 

DIGITALIZATE; 

 

      Art. 4. În cazul obținerii finanțării, ORAȘ OCNA MUREȘ se angajează să asigure cofinanțarea 

proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel 

cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este 

cazul, pentru investiția „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect 

în cadrul PNRR Componenta 3 - 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.B. - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE 

DIGITALIZATE; 

 

      Art. 5. Se nominalizează domnul Pavel Gligor Podariu ca reprezentantul legal al solicitantului 

pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în 

orașul Ocna Mureș”, proiect în cadrul PNRR Componenta 3 - 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.B.-CONSTRUIREA 

DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE. 

 

      Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată.   

 

      Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

                Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului. 

       - Direcția economică; 

Ocna Mureş,  29.09.2022. 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

        OCTAVIAN  MACARIE                                SECRETAR GENERAL 

                                                   SIMION NICUŞOR PANDOR 
 

Tehnored: G.M.A , ex:5, anexe:1;  Consilieri in functie:17; prezenti: 17;voturi ,,pentru” (94,12%);16; voturi ,,contra”:0 ; abţineri:1 .  


	Având în vedere:

