
R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E 

Nr.91 din 23.09.2022 

pentru implementarea proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin 

aport voluntar (CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț" 

 

Consiliul local al comunei Săbăoani; 

Având în vedere: 

Referatul privind oportunitatea și necesitatea inițierii proiectului de hotărâre nr. 

10903/23.09.2022 al Compartimentului Cadastru, Registru Agricol si al Serviciului 

Economic,Compartiment buget-contabilitate; 

 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 10904/23.09.2022 al  domnului Florin 

VÎRGĂ, primarul comunei Săbăoani;  

 Raportul nr. 10905/23.09.2022 al Compartimentului Urbanism, achiziții, investitii si al  

Serviciului Economic,Compartiment buget-contabilitate; 

 Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A;  

 art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „g”, alin. (7) lit. 

”n” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport 

voluntar (CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț” ce va fi întocmit proiectului tip pus la 

dispoziție de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, în vederea depunerii de către 

UAT Comuna Săbăoani spre finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Componenta 3 – Managementul deșeurilor. 

 Art. 2. Se aprobă  Descrierea  pentru implementarea proiectului "Înființarea și dotarea 

unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț”, 

cuprinzand motivarea necesitatatii si oportunitatea investitiei, numarul de locuitori deserviti 

prin proiect, caracteristici tehnice,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, lucrările și toate cheltuielile aferente 

proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în 

comuna Săbăoani, județul Neamț” să fie prevăzute în bugetul UAT Comuna Săbăoani pentru 

perioada de realizare a investiției.  

Art. 4. Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, UAT Comuna Săbăoani să suporte 

cheltuielile de mentenanță a investiției aferente proiectului "Înființarea și dotarea unui centru 

de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț” pentru o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.  



Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar 

(CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț”, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice / contractul de execuție lucrări, pentru implementarea în 

condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul local. 

Art. 6. Se desemneaza domnul Florin VÎRGĂ, Primarul Comunei Săbăoani, să 

reprezinte UAT Comuna Săbăoani în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și să 

semneze orice documente necesare pentru derularea proiectului "Înființarea și dotarea unui 

centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Săbăoani, județul Neamț”. 

Art. 7. Primarul comunei Săbăoani, prin Compartimentul Urbanism,achiziții, 

Serviciului Economic,Compartiment buget-contabilitate aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 8. Secretarul general al Comunei Săbăoani asigură comunicarea prezentei 

hotărâri. 

 

 

    

  

                          Președinte de ședință, 

  Contrasemnează,                                      CONSILIER LOCAL, 

     SECRETAR GENERAL,                                                   SANDĂR ROMINA NATALIA 

       EC. ROBU MARICICA 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru” 0 ”impotrivă” 0 ”abțineri” 

fiind prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 
 

 

 

 
 


