ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOȘARI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Construirea unei Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în
comuna Gogoșari, judeţul Giurgiu”

Consiliul Local al comunei Gogoșari judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.11.2018;
Având în vedere
- nota de fundamentare nr. 13811/UMP/23.10.2018 înaintată de Ministerul Apelor și Pădurilor;
- expunerea de motive înregistrată sub nr.7.138/13.11.2018 şi proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Comunei Gogosari prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în
comuna Gogosari, judeţul Giurgiu”;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub
nr.7.137/13.11.2018;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.7.371 / 26.11.2018;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 7.372 / 26.11.2018;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de laborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de nvestiții finanțate din fonduri publice;
- în baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.
305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și Notificarii UMP-INPC nr. 13622/15.02.2018,
privind rezultatul evaluării subproiectului (Nota Conceptuală și documentația aferentă) depus în cadrul Apelului
nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea
poluării cu nutrienți” prin care Nota Conceptuală a fost admisă cu finanțare;
- tinand cont de prevederile OUG nr.85/2018, pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul

investiţiilor finanţate din fonduri publice;
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1, art.47 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogoșari judeţul Giurgiu,” conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă prevederea în bugetul local a cheltuielilor prevăzute pentru beneficiari în cadrul Ghidului
Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru
reducerea poluării cu nutrienți”, pentru perioada de implementare a subproiectului ”Platformă de depozitare şi
gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogosari, judeţul Giurgiu ”.
Art. 3. - Reprezentantul legal al comunei Gogosari în cadrul subproiectului prevăzut la art. 2 este Primarul
comunei Gogoșari , care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. - Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local Gogoșari nr.32 din data de
28.06.2018.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu, în vederea
exercitării controlului de legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar,

Consilier Roșu Mirel-Cătălin

Chelu Elena-Iuliana
GOGOŞARI 28.11.2018
NR. 48

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.11.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de
grajd în comuna Gogosari, judeţul Giurgiu”

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Platformă de depozitare şi gospodărire a
gunoiului de grajd în comuna Gogoșari, judeţul Giurgiu
2. Valoarea totală a obiectivului de investiții:
1.646.535 lei cu TVA, respectiv 1.384.690 lei fără TVA (TVA de 19 %, cursul leu /euro valabil la
data de 07.06.2018: 1 EURO = 4,6564 lei), din care
construcții-montaj (C+M) 709.222 lei cu TVA, respectiv 595.985 lei fără TVA.

3. Capacități fizice:
Suprafață platformă 800 mp
Capacitatea minimă de depozitare 2.400,0 mc/an
Capacitatea bazinului pentru fracție lichidă de 77,10 mc
4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

Surse de finanțare:

-

Suma de 1.512.446 lei cu TVA, respectiv 1.270.963 lei fără TVA, din fonduri rambursabile
acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), pentru
implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Finantare
Adițională”, implementat de Ministerul Apelor şi Pădurilor – Unitatea de Management al
Proiectului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,

-

Suma de 134.090 lei cu TVA, respectiv 112.680 lei fără TVA, din bugetul local al comunei
Gogoșari, județul Giurgiu

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Roşu Mirel-Cătălin

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 7.138 / 13.11.2018

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Platformă Comunală de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Gogoșari, Județul Giurgiu », având în
vedere, faptul că comuna Gogoșari, județul Giurgiu a depus spre aprobare Nota
Conceptuală privind obiectivul de investiții „Construire platformă comunală de
depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogoșari», subproiect demarat
și finanțat prin Ministerul Apelor și Pădurilor în cadrul proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți», iar în urma evaluării Notei Conceptuale a primit finanțare, iar
Ministerul Apelor și Pădurilor ne-a informat prin adresa nr.136322/15.07.2018, următorul
pas al proiectului este întocmirea Studiului de fezabilitate din care să reiasă indicatorii
tehnico-economici.
În urma apariției OUG nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul
investiţiilor finanţate din fonduri publice, a fost modificat Ghidul Solicitantului aprobat
prin OMAP nr.305/2017, astfel că prin modificările aduse vor rezulta alți indicatori
tehnico-economici ce trebuiesc însușiți prin hotărârea consiliului local de
către
beneficiarul proiectului.
Făță de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați cele menșionate mai sus, urmând a
se elabora un proiect de hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în prima şedinţă
ordinară.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Compartiment Achiziții publice și proiecte,
CONSILIER ASISTENT,
Nebunescu Mădălina-Violeta
Nr. 7.137 / 13.11.2018

R E F E R A T,

Subsemnata, Nebunescu Mădălina-Violeta, consilier asistent -compartiment achiziții
publice și proiecte în cadrul aparatului de specialitate al primarului, referitor la proiectul
de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Platformă Comunală de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Gogoșari, Județul Giurgiu », având în
vedere, faptul că comuna Gogoșari, județul Giurgiu a depus spre aprobare Nota
Conceptuală privind obiectivul de investiții „Construire platformă comunală de
depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogoșari», subproiect demarat
și finanțat prin Ministerul Apelor și Pădurilor în cadrul proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți», iar în urma evaluării Notei Conceptuale a primit finanțare, iar
Ministerul Apelor și Pădurilor ne-a informat prin adresa nr.136322/15.07.2018, următorul
pas al proiectului este întocmirea Studiului de fezabilitate din care să reiasă indicatorii
tehnico-economici.
În urma apariției OUG nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul
investiţiilor finanţate din fonduri publice, a fost modificat Ghidul Solicitantului aprobat
prin OMAP nr.305/2017, astfel că prin modificările aduse vor rezulta alți indicatori
tehnico-economici ce trebuiesc însușiți prin hotărârea consiliului local de
către
beneficiarul proiectului.
Făță de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți.

Compartiment Achiziții publice și proiecte,
CONSILIER ASISTENT,
Nebunescu Mădălina-Violeta

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL 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. 7.371 / 26.11.2018

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, bugeţ–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”, sau întrunit azi, 26.11.2018, având următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie „Platforma Comunala de depozitare si gospodarire a
gunoiului de grajd in Comuna Gogosari, Judetul Giurgiu”.

În urma analizării proiectului de hotarare mai sus mentionat, 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

ROM ÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 7.372 / 26.11.2018

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri:
“Licuţă Cătălin-George şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi, 26.11.2018 au
analizat următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare privind aprobarea studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitie
„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 supusă la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii şedinţa se declară închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

