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HOTARÂREA NR.47/2012
privind aprobarea Documentului de pozi ?ie privind implementarea proiectului
”Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Harghita”, a Studiului
de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ?i a Planului anual de evolutie a
tarifelor ?i taxelor pentru proiectul ”Sistem de management integrat al
deseurilor în judetul Harghita”

Consiliul Local al Comunei Mihaileni, întrunit în sedinta ordinara în data de
28.11.2012;
Tinând cont de prevederile:
- art. 11, ale art. 12 si ale art. 36 alin. (7) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- a HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice;
- Hotarârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activi tate serviciile de utilitati publice;
- Ghidul Solicitantului aferent domeniului major de interventie 1 “Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deseurilor si extinderea infrastructurii de
management al deseurilor” Axa Prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, din cadrul
Programului Operational Sectorial Mediu;
- Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”S.I.M.D. Harghita”,
aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Mihaileni ;
În temeiul prevederilor art. 45 si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARA?TE
Art. 1. Se aproba Documentul de pozi?ie privind implementarea proiectului ”Sistem
de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita”, conform Anexei nr. 1, care
face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem de management
integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita” ?i indicatorii tehnico-economici ai

proiectului, conform Anexei nr. 2 ?i Anexei nr. 3, care fac parte integranta din
prezenta hotarâre.
Art. 3. Se aproba Planul anual de evolutie a tarifelor ?i taxelor, prevazut în Anexa nr.
4, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 4. Se mandateaza reprezentantul Comunei Mihaileni, domnul Kosa Petru în
A.G.A. la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”S.I.M.D. Harghita”, sau în lipsa
acestuia domnul Sandor Gellert, secretarul comunei sa voteze pentru:
a) aprobarea Documentului de pozi?ie privind implementarea proiectului
”Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita” cuprins
în Anexa nr. 1.
b) aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management
integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita” ?i indicatorii tehnico-economici,
cuprinsi în Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3;
c) aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor ?i taxelor, cuprins în Anexa
nr. 4;
Art. 5. Se împuterniceste presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”S.I.M.D. Harghita” sa semneze toate documentele legate de elaborarea si
implementarea proiectului „Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul
Harghita”.
Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza
primarul domnul Kosa Petru si domnul Sandor Gellert secretarul comunei..
Art. 7. Prezenta hotarâre se comunica primarului si secretarului comunei Mihaileni,
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”S.I.M.D. Harghita”, precum si Prefectului
Judetului Harghita.

Mihaileni, la data de 28.11.2012

Presedintele de sedinta,
Fodor Zoltán

Contrasemneaza secretarul comunei
Sandor Gellert

Anexa nr. 1 la Hotarârea nr. 47/ 2012

Document de pozi ?ie privind implementarea proiectului
„Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita”

Mihaileni, la data de 28.11.2012

Presedintele de sedinta,
Fodor Zoltán

Contrasemneaza secretarul comunei
Sandor Gellert

Anexa nr. 2 la Hotarârea nr. 47/2012

STUDIU DE FEZABILITATE
„Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita”

Anexa nr. 3 la Hotarârea nr. 47/2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investitii
„Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita”
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDET EAN HARGHITA
AMPLASAMENT: Remetea, Miercurea Ciuc, Corund, Gheorgheni, Topli?a, Baile Tu?nad,
Balan, Borsec, Cristuru Secuiesc, Vlahi?a
DESCRIERE: Proiectul „Sistem de management integrat al de?eurilor în jude?ul Harghita”
prevede în principal:
• Constructia unui Centru de Management Integrat al Deseurilor situat pe
amplasamentul din comuna Remetea: depozit ecologic având capacitatea de
1.800.000 mc, sta?ie de sortare având capacitatea de 15.200 to/an, sta?ie de
compostare de?euri organice biodegradabile cu capacitatea de 23.600 to/an;
• Constructia unei statii de transfer în municipiul Miercurea Ciuc având capacitatea de
gestionare de 40.000 to/an;
• Constructia unei statii de transfer în comuna Corund având capacitatea de gestionare
de 17.000 to/an;
• Construc?ia unor Centre de colectare selectiva în municipiile Miercurea Ciuc,
Gheorgheni, Topli?a, ora?ele Balan, Cristuru Secuiesc ?i Vlahi?a, comuna Corund, ?i
extinderea Sta?iei de sortare din Sânsimion;
• Închiderea depozitelor urbane neconforme din Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Topli?a,
Balan, Baile Tu?nad, Borsec, Cristuru Secuiesc ?i Vlahi?a.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Cost total proiect:
46.513.061 euro
Din care C+M:
17.152.783 euro
Costuri eligibile:
34.657.944 euro, din care contribu?ie CE (82,44 %)
26.775.638 euro, contribu?ie buget de stat (16.56 %)
5.378.512 euro, contribu?ie Jude?ul Harghita (1%)
324.789 euro, cheltuieli eligibile suportate de beneficiar
din valoare totala eligibila 2.179.004 euro
Costuri neeligibile:
11.855.116 euro, din care TVA recuperabil 8.062.535
euro, TVA nerecuperabil 540.914 euro, alte cheltuieli
neeligibile 3.251.667 euro.
Durata de realizare a investitiei:

24 luni

Finantarea investitiei: din fonduri CE, alocatii bugetare, fonduri proprii sau alte fonduri legal
constituite cu destinatia de investitii.

Valoarea
totala a
proiectului
(Costuri
eligibile +
costuri
neeligibile)

Bugetul total al proiectului. Planul financiar al proiectului
Defalcarea pe surse de finantare (preturi curente, 1 euro= 4,2476 lei)
Contributie CE (82,44%)
Necesar de
26.775.638 euro
finantare
82,44% din 1.1.1
Costuri
Contributie Buget de Stat (16,56%)
eligibile
32.478.939
euro
5.378.512 euro
16,56% din 1.1.1
34.657.944
Contributie Judetul Harghita (1%)
93,71% din
euro
1.1
324.789 euro
1% din 1.1.1
Cheltuieli eligibile suportate de beneficiar din valoarea
totala eligibila (Contributie Judetul Harghita)
2.179.004 euro

(46.513.060
euro)

6,29% din 1.1
TVA Recuperabil

TVA
Costuri
neeligibile

11.855.116
euro

Contributie
Judetul
Harghita

11.855.116
euro

8.062.535 euro
8.603.449
euro

TVA Nerecuperabil
540.914 euro

Altele cheltuieli neeligi bile
3.251.667 euro

Mihaileni, la data de 28.11.2012

Presedintele de sedinta,
Fodor Zoltán

Contrasemneaza secretarul comunei
Sandor Gellert

I

Anexa nr. 4 la Hotarârea nr. 47/2012

Planul anual de evolutie a tarifelor ?i taxelor
An
Tarif mediu pentru
populatie
Gradul mediu de
suportabilitate (în % din
venitul pe gospodarie din
zecimea cea mai saraca)
Media
Zona urbana
Zona rurala

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
Tarif în lei/gospodarie/an, fara TVA

2020

2022

2032

2042

111,26

113,96

116,72

119,72

122,79

125,94

129,16

132,48

139,36

179,52

231,25

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

1.80%

3,09
4,08
2,21

3,17
4,19
2,27

Tarif în lei/persoana/luna (populatie), fara TVA
3,24
3,33
3,41
3,50
3,59
4,29
4,41
4,53
4,65
4,77
2,32
2,38
2,45
2,51
2,58

3,68
4,90
2,65

3,87
5,16
2,79

4,99
6,72
3,63

6,42
8,80
4,76

Mihaileni, la data de 28.11.2012
Presedintele de sedinta,

Contrasemneaza secretarul comunei

Fodor Zoltán

Sandor Gellert

