ROMANIA
JUDETUL
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
JUDETUL GIURGIU

HOTARARE NR.31
din data de 28.06.2018
Privind implementarea proiectului „ Platforma Comunala de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu”.
Consiliul local al Comunei Gogosari
-Avand in vedere prevederile:
*art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
*art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
*art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata
cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
*art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
*Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sanatatii, pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
*H.G. nr. 1.222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzand 40 de obiective de investitii platforme
de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere precum si a
caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora.
*Ordinul nr. 242/26.03.2005 emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru
aprobarea organizarii sistemului national de Monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de
management al rezidurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential
vulnerabile la poluarea cu nitranti si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului
National de monitoring integrat al solului.
*Ordinul nr. 1.182/22.11.2005 (*actualizat*) emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor,
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agricole.
*H.G. nr. 964/31.11.2000 (*actualizata*) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia
apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agrigole.
Ordinul nr. 1.182/22.11.2005 (*actualizat*) emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor,
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agricole.
*O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, modificata si completata
prin Legea nr. 515/2002;
*Legii nr. 273/2006 – privind Finantete Publice Locale, modificata si completata de Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata prin legea nr. 13/2010;
*Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
*Legea nr. 98/2016 (*actualizata*) privind achizitiile publice
*Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

*Referatul domnului Viceprimar nr.4362/12.06.2018 : aprobarea realizarii obiectivului de
investitii:’’Platforma Comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in
Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu‘’ prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea
si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
expunerea de motive, înregistrată cu nr. 4363/12.06.2018;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4673/ 27.06.2018;

- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 4674/ 27.06.2018;
*prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
*prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
*prevederile art. 36 alin. (1), (4) lit. ,,d’’ si ,,e’’ din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In temeiul art. 45 alin. (1) si (2) lit. « e » alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata:

HOTARASTE:
Art. 1. – Se aproba implementarea proiectului ,, Platforma Comunala de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu ’ denumit in
continuare Proiectul.
Art. 2. - Se aproba cheltuielile aferente cofinantarii Proiectului pentru cheltuielile prevazute in
sarcina Comunei conform Ghidului Solicitantului aferent Programului ,,Controlul Integrat al
Poluarii cu Nutrienti’’, in valoare de 141.399.061 cu TVA, respectiv 118.822,740 fara TVA si se
prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei, potrivit legii.
Art. 3 – Reprezentantul legal al comunei in cadrul acestui proiect este Domnul Daia Danut, in
calitate de primar si de ordonator principal de credite.
Art. 4 - Primarul Comunei si aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art. 5 – Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege:
- Institutiei Prefectului Judetului pentru control si legalitate;
- Compartimentului financiar contabilitate;
- Primarului comunei Gogosari;
- si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
Licuta Catalin George

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

Comuna Gogosari
Judetul Giurgiu
Nr. 4362/12.06.2018

REFERAT
privind necesitatea proiectului

Având în vedere faptul ca in comuna Gogosari, judetul Giurgiu exista un
numar important al crescatorilor de animale, efectivele acestora fiind apropie de
4000 de capete la nivelul anului 2017 si ca problemele cu care se confrunta mediul
rural in domeniul gestionarii gunoiului de grajd provenit de la crescatorii de
animale au un impact major asupra societatii, reprezentand o amenintre directa la
adresa sanatatii si au efect advers asupra calitatii vietii, mentionand faptul ca in
prezent in comuna Gogosari gunoiul de grajd esta depozitat in conditii improprii (
( direct pe pamant ) fara a exista o masura impotriva scurgerilor lichide ( urina sau
precipitatii ). afectectand mediul inconjurator, solul si mai ales apele de suprafata
si de adancime.
Ca urmare a celor mentionate mai sus, consideram ca este imperios necesara
aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd ce va
determina schimbari majore in practicile actuale, mentionand ca beneficiarii directi
ai proiectului sunt toti locuitorii comunei .

Viceprimar
Rauta Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr.4673 / 27.06.2018

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin
următorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă
Gheorghe”, întrunită în şedinţa de azi, 27.06.2018, având următoarea ordine de zi: Proiect de
hotarare privind implementarea proiectului „ Platforma Comunala de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită implementarea unui
proiect, respectiv, „Platforma Comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu”. , comisia de specialitate este de acord cu cele expuse
în expunere, supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de toţi
cei prezenţi. Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,
Pîrvu Iulian

SECRETAR,
Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin

Răuţă Gheorghe

Chira Iulică
ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.4674/ 27.06.2018

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri: “Licuţă Cătălin-George si Chiru Mariana”, în şedinţa de azi,
27.06.2018, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
privind implementarea proiectului „ Platforma Comunala de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu”.

În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
Preşedinte,

Secretar,

Licuţă Cătălin-George

Membru,

Chiru Mariana

Comuna Gogosari
Judetul Giurgiu
PRIMAR DAIA DANUT
Nr. 4363/12.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul privind necesitatea si oportunitatea implementarii
proiectului inregistrat sub numarul 4362/12.06.2018 ,, Platforma Comunala de
depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul
Giurgiu, , ținand cont de situația existenta a unui numar important al crescatorilor
de animale, efectivele acestora fiind apropie de 4000 de capete la nivelul anului
2017 si ca problemele cu care se confrunta mediul rural in domeniul gestionarii
gunoiului de grajd provenit de la crescatorii de animale au un impact major asupra
societatii, reprezentand o amenintre directa la adresa sanatatii si au efect advers
asupra calitatii vietii, mentionand faptul ca in prezent in comuna Gogosari gunoiul
de grajd esta depozitat in conditii improprii ( ( direct pe pamant ) fara a exista o
masura impotriva scurgerilor lichide ( urina sau precipitatii ). afectectand mediul
inconjurator, solul si mai ales apele de suprafata si de adancime.
Ca urmare a celor mentionate mai sus, consideram ca este imperios necesara
aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd ce va
determina schimbari majore in practicile actuale, mentionand ca beneficiarii directi
ai proiectului sunt toti locuitorii comunei .

Primar,
Daia Danut

