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 30.05.2019;
Având în vedere
- expunerea de motive înregistrată sub nr.2.516/17.05.2019 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.2.503/16.05.2019;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2.672 / 29.05.2019;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 2.673/29.05.2019;
- 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.48 din data de
28.11.2018.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu, în vederea
exercitării controlului de legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
d. Secretar,

Consilier local, Popescu Petrișor
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