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Consiliul Local al orașului Copșa Mică, județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 07 octombrie 2022  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv: 

În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii Nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

ale OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și 

Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare și ale 

prevederilor art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit. b), și alin (4), lit. d), art. 139, alin (3), lit.a) 

și art. 196 alin (1), lit a), din OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului Copșa Mică, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr. 5742/05.10.2022, prin care se susține necesitatea, oportunitatea și 

potențialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 5743/05.10.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea, 

oportunitatea și potențialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Copșa Mică, jud. 

Sibiu. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, participarea și potențialul economic al investiției 

„Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu”, 

în cadrul apelului de proiecte cu titlul: PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3 - Managementul 

deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, Subinvestiția I.1.A 

Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR). 

 Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului  „Înființarea și dotarea unui centru de 

colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu”, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Înființarea și dotarea unui centru 

de colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu” pentru înființarea unui centru de 

colectare prin aport voluntar, în cuantum de 778.720 euro, fără TVA, valoare integral eligibilă, 

HOTĂRÂREA NR. 70/2022 

privind implementarea proiectului:„Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin 

aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A 

COMPONENTA 3 – 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.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul 

National de Redresare si Rezilienta (PNRR) 
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reprezentând 3.830.913,04 lei fără TVA (1 euro=4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021 - cursul 

Infoeuro aferent lunii mai 2021). 

 Art.4. Consiliului Local al Orașului Copșa Mică se angajează să asigure cofinanțarea 

proiectului, respectiv să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea 

proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de 

lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Înființarea și dotarea unui centru de 

colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu”. 

 Art.5. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Copșa Mică pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării. 

 Art.6. Consiliul Local al Orașului Copșa Mică se angajează să suporte cheltuielile de 

mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea ultimei plăți. 

 Art.7.  Numărul locuitorilor deserviți prin proiect este de 5.822 locuitori. 

 Art.8. Reprezentantul legal al Orașului este, potrivit legii, primarul acestuia. 

 Art.9. Se aprobă desemnarea domnului Mihalache Daniel-Tudor, reprezentantul legal – 

primar, să reprezinte Orașul Copșa Mică în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

(MMAP) în derularea proiectului „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar 

în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu”.  

 Art.10.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

orașului Copșa Mică.  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 07 octombrie 2022. 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

Tăpălagă Nicolae-Bogdan                    Secretar general                                                                                                                                                                                              

         Şerban Dorin 
 


