
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.80 

DIN 18.11.2022 
cu privire la aprobarea participării la programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI 
DEȘEURILOR, Investiția I.1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea 

sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 
sau la nivel de orașe / comune 

cu proiectul:ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 
ÎN COMUNA ȘIMAND 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de 
îndată la data de 18.11.2022 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului  comunei Șimand, privind aprobarea participării 
la „C3-MANAGEMENTULUI 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.A ÎNFIINȚAREA DE CENTRE 
DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR; 

- Raportul de specialitate al d-nului Mladin Viorel-Marius, administrator public; 
- Prevederile Ordinului  2.367/08.09.2022 al Ministrului mediului, apelor și pădurilor 

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de 
centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de 
județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor; 

- Prevederile art. 120 și art. 121, alin (1)și (2) din Constituția României, republicată; 
- Prevederile art 7., alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- Prevederile art.108, lit.a), art. 298, art. 362, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

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

- votul ,,pentru” a 9 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 10 consilieri 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. h), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 

(1), lit. a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art.1. - Se aprobă implementarea obiectivului “ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE 
COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”, 
denumit în continuare Proiect. 
Art.2. - Proiectul este necesar, oportun și investiția prezintă potențial economic de 
dezvoltare a unui sistem de management al deșeurilor eficient și valorificarea deșeurilor în 
vederea unei  tranziții circulare. 
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Art.3.  - Se aprobă angajamentul că lucrările vor fi prevăzute în bugetul local al comunei 
Șimand pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării. 
Art.4. -  Se aprobă angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 
Art.5.  - Se aprobă angajamentul de susținere a proiectului, respectiv finanțarea 
cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor 
rezulta din documentațiile tehnico-economice (efectuate ulterior aprobării proiectului), în 
cazul obținerii finanțării prin MMAP. 
Art.6.  - Se aprobă instalarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) care va 
deservi unui număr de  4.144 de locuitori. 
Art.7.  - Se aprobă instalarea a unei platforme de tip CAV pe o suprafață a terenului de 
minimum 2.450 mp, extras carte funciară nr. 308461, teren extravilan, conform descrierii 
sumare a proiectului prezentat în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
Art.8.  - Se aprobă valoarea totală a investiției “INFIINȚAREA UNUI CENTRU CU APORT 
VOLUNTAR ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”, de 3.830.900 lei (fără TVA). 
Art.9.  - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 
Dema Florin-Liviu, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, pentru relația cu 
MMAP pe parcursul derulării proiectului. 
Art.10. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:   

- Instituția Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
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