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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

 „Sistem de Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul Unita ii de Implementare a Proiectului nr.116/13.12.2012 i avizul favorabil al comisiei
pentru activit i economico-financiare;

inând cont de prevederile art. 35 i art 44 din Legea Finan elor Publice locale nr. 273/2006,
cu modific rile i complet rile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulele de eligibilitate a
cheltuelilor efectuate în cadrul opera iunilor Finan ate prin programele opera ionale, O.U.G.
nr.64/2009 privind gestionarea financiar  a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru
obiectivul Convergen  „Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritar  2 – POS Mediu, Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizional  în administra ia public .

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b) i alin (3) lit f) i art. 97 alin (1) din Legea nr 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare.

Consiliul Jude ean Maramure , întrunit în edin  ordinar ,  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al
De eurilor Menajere în Jude ul Maramure ” cu o valoare de 62.672.940 euro, respectiv 257 529 376
lei (inclusiv TVA) conform devizului general actualizat i a principalilor indicatori tehnico-
eonomici, cuprin i în anexele 1,2 si 3 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  promovarea spre finan are a proiectului Sistem de Management Integrat al
De eurilor Menajere în Jude ul Maramure ” în cadrul Programului Opera ional Sectorial Mediu
(POS Mediu), Axa prioritar  2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor i
reabilitarea siturilor istorice contaminate,

Art.3 Se aprob  contribu ia financiar  a Jude ului Maramure , în sum  total  de 17 542 629
euro, respectiv 72 082 662 lei, conform bugetului proiectului, prezentat în anexa nr. 3, care face
parte integrant  din prezenta hot râre, din care:

a. 455 862 euro, respectiv 1 873183 lei, contribu ia de 1% la valoarea eligibil  a proiectului
(cofinanan area);

b. 5 053 016 euro, respectiv 20 763 348 lei lei reprezint  contribu ia Consiliului Jude ean de
9,98 %, rezultat  din Analiza Cost-Beneficiu, proiectul fiind generator de venituri;

c. 12 033 751 euro, respectiv 49 447 886 lei reprezint  TVA, recuperabil aferent
cheltuielilor neeligibile;

Art.4. Se aprob  asumarea resurselor financiare necesare implement rii optime a proiectului
în condi iile ramburs rii/decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale;

Art.5. Se împuternice te pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  s  semneze toate
documentele legate de elaborarea i implementarea proiectului;

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri de încredin eaz  Pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure , Unitatea de implementare a proiectului i Direc ia economic .

Art.7. Prezenta  Hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se
comunic :
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- Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ;
- Institu iei Prefectului – Jude ul  Maramure ;
- Unit ii de implementare a proiectului;
- Direc iei economice;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 14 decembrie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de
34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 14 decembrie 2012
Nr. 197

Anexa la prezenta hot râre poate fi accesat  pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

