
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea"Studiului de fezabilitate pentru inchiderea gropii de gunoi,a orasului
 

Rovinari ;
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 
Avand in vedere:
 

•	 Referat nr. 17290/03.10.2007 intocmit de Sef Bir.Urbanism si Fond Locativ ing.Podarelu 
Paul; 

•	 Raportul de specialitate nr. 17290/03.10.2007 intocmit de Sef Bir.Urbanism si Fond 
Locativ ing.Podarelu Paul; 

•	 Prevederile Ordinului 1274/2005 al M.M.G.A; 
•	 Prevederile H.G 34912005 privind depozitarea deseurilor; 
•	 Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.
 

HOT ARASTE:
 

Art.I. Apobarea "Studiului de fezabilitate pentru inchiderea gropii de gunoi,a orasului 
Rovinari " in varianta nr.2 cu valoarea de 471.111 Euro 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
orasului Rovinari, Adminstratorul Public, Bir.Investitii,Bir Urbanism si Fond Locativ si 
Bir.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 04.10.2007 cu un numar de 11 
voturi pentru . 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea contravalorii sumei de 1.088.886 Euro fara T.V.A, reprezentand cota
 

parte din lucrarile de baza si contravaloarea taxelor si cotelor aferente realizarii
 
abiectivului de investitie " Statie de epurare si sistem de canalizare oras Rovinari", judetul
 

Gorj.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ,
 

Avand in vedere:
 

•	 Proiectul de hotarare initiat de catre d-l Primar lr.Dorin Filip; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Rovinari privind avizarea 

favorabila a proiectului de hotarare; 
•	 Referatul nr.17319/03 .10.2007 intocmit de SefBir.Investitii ing.Isac Polina 
•	 Raportul de specialitate nr. 17335/03.10.2007 intocmit de catre ec. Miu Grigore, director 

executiv in cadrul Primariei orasului Rovinari, judetul Gorj; 
•	 Adresa nr.6785115.08.2007 a Compania Nationala de Investitii SA; 
•	 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
•	 Unnare a derularii Programului " Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare 

cu apa si cana1izare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor 
uzate in localitatile cu 0 populatie de pina la 50.000 de locuitori " prin Compania 

"- Nationala de Investitii " CNI"- S.A. , in calitate de Agentie de Implementare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.21S/2001 privind administratia publica locala. 

HOTARASTE: 

Art.I. Consiliul Local al orasului Rovinari, judetul Gorj se obliga sa suporte suplimentar 
peste suma stabilita prin H.C.L 61129.05.2007,suma de 1.088.886 Euro fara T.V.A reprezentand 
cota parte din lucrarile de baza si contravaloarea taxelor si cotelor aferente realizarii 
obiectivului de investitie " Statie de epurare si sistem de canalizare oras Rovinari, judetul Gorj " 

Art.2. Consiliul Local al orasului Rovinari, in calitate de beneficiar se obliga sa participe 
la finantarea proiectului prin cuprinderea in bugetele proprii a sumelor necesare. 

Art.3. Consiliul Local al orasului Rovinari , va sprijini Agentia de Implementare pe tot 
parcursul implementarii proiectului ( amplasamente, acorduri, plati etc) 



ArtA. Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se insarcineaza Primarul orasului 
Rovinari,Administratorul Public Director executiv ec. Miu Grigore, Biroul Contabilitate, Biroul 
Investitii si Compartimentul Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 04.10.2007cu un numar de 11 
voturi pentru . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

~;tl. >' Ana./ . · ""1 
/~c::" , ' .......
 

NR. 5G {~ C Ol . I ~ ONTRASEMNEAZA 
l l!S Lo(' I <:

\ G" .. s: SECRETAR, 
',1'", . «-- J N t I .

,. 0 0 FeiA~ r, onn 


