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     HOTĂRÂREA nr. 70 

Din 22.09.2022 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – CENTRE INTEGRATE DE 

COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR 

URBANE prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov.  

 

 

Consiliul Local al Orașului Rupea întrunit azi 22.09.2022, în sedință ordinară, văzând Apelul 

de Selecție pentru - accesarea fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte 

COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL 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.C. – CENTRE INTEGRATE DE 

COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR 

URBANE prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov.  

raportul de specialitate întocmit de compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,  

Văzând oportunitatea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul  CENTRE INTEGRATE 

DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE 

AGLOMERĂRILOR URBANE, în cadrul apelului de proiecte Aferente PNRR  COMPONENTA 

C3 – MANAGEMENTUL 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.C. 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul art. 129, 136 și 196, alin. (1), lit a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă depunerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în 

domeniul salubrizării localităților din județul Brașov.  a cererii de finanțare pentru proiectul „  

CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR 

DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE, în cadrul apelului de proiecte Aferente PNRR  

COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL 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.C. 
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Art. 2. Lucrările vor fi prevăzute din  bugetul de stat pentru perioada de realizare a investiţiei, 

sens în care se aprobă sumele necesare implementării proiectului, în cazul obținerii finanțării, după 

semnarea contractului de finanțare, respectiv suma de780.720 euro fără TVA  

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, 

valabil la data de 31.05.2021.  

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului, fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor 

eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții 

pentru Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. În 

condițiile în care cheltuiala aferentă TVA va fi solicitată ea este eligibilă doar dacă nu este 

recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. În afara 

valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată  din 

bugetul local al UAT-ului   

 

Art. 3. În conformitate cu cerințele finanțării solicitate, Consiliul Local al Orașului Rupea își 

ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăți, ținând cont de faptul că proiectul fiind unul de interes public nu va 

fi generator de venit, conform caracteristicilor tehnice ale investiției, descrise în Anexa nr. 1 la 

prezentul;  

Art. 4. Investiția va servi unui nr. de 6039 locuitori, conform datelor INS privind populația 

după domiciliu la 1 ianuarie 2021.  

 

Art. 5. Se mandatează domnul KALMAN MIHAI LEVENTE angajat în funcția de 

ADMINISTRATOR PUBLIC  să reprezinte UAT ORAȘUL RUPEA, în relația cu Ministerul Mediului 

Apelor si Padurilor , în derularea proiectului; 

Art. 6. Primarul Orasului Rupea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în 

domeniul salubrizării localităților din județul Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

Hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           CONTRASEMNEAZA    

Rakosi Lajos Attila                                                                         Secretar General U.A.T.  

                                                                                         jr. Ioana Madalina Roman     

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

 
Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 13 - - 
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