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PROIECT HOTĂRÂRE NR. /

privind participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul "Programul privind închiderea depozitelor de 
deşeuri municipale neconforme,,şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici 
pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş" şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei 
proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă.... ,

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr. 42.919 / l/l 8.04.2019, Raportul 
de. specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 42.919y 18.04.2019 prin care se propune- 
participarea în cadrul "Programului privind închiderea depozitelor de "deşeuri municipale nb6onfoftne"şi ' 
contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă 
deşeuri în Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea 
proiectului“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”,

Ţinând cont de Adresa nr. 42930/2019 comunicată de SC Road Construct SR1 şi de Nota de costatare 
nr. 241 cp/2019 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Braşov, înregistrată la municipiul 
Făgăraş sub nr. 51.316/10.04.2019, 

în conformitate cu:
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare,
- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţiilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare,
- prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare
- HG.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 233 din 7 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme
- Ghidul de finanţare , Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019
- Lista depozitelor deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17, publicată pe site-ul www.afm.ro

Având în vedere avizul Comisiilor..........................................................................................................
Ţinînd seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b) şi c) şi ale alin.4. lit.d), f) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată
în temeiul art.45 alin.(3) şi al art. 115 lit.b) alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul Programului privind "închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme" lansat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi contractarea 
finanţării în cadrul sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare deschisă în perioada 10.04- 10.06.2019, 
conform cerinţelor prevăzute în Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019
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Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea , asigurarea şi susţinerea din bugetul local al UAT Municipiul Făgăraş a 
sumelor reprezentând contribuţia proprie pentru realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în Municipiul 
Făgăraş” cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în Ordinul nr. 233/2019.

Art. 4. De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş Sucaciu Gheorghe să semneze contractul de 

finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagaras prin Direcţia DAPL, Direcţia Buget-finanţe, Biroul investiţii, achiziţii din cadrul 
aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului în 
vederea exercitătii controlului cu privire la legalitate.

Vizat de legalitate 
Secretarul Municipiului 

LAURA ELENA GIUNCA

L A / A

Iniţiator
Primar

GHEORGHE SUCACIU

c
Hotărârea s-a adoptat cu 
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi_

voturi pentru

Cod: F-19
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Nr. 42.919/18.04.2019
Repartizat pentru avizare 

la comisia

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 
CONSILIULUI LOCAL

privind participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul "Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor 
indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş” şi 
asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş”

Având în vedere faptul, că în data de 18.10.2018 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a 
pronunţat luând hotărârea de condamnare a României în cauza C-301/17 (Comisia Europeană 
împotriva României, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 14, lit. b 
coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri) precum şi faptul că 
problematica parcurgerii tuturor paşilor pentru închiderea depozitului neconform de deşeuri 
municipale, clasa b este prioritară pentru Municipiul Făgăraş se propune adoptarea unei hotărâri 
defalcată în trei puncte esenţiale conform condiţiilor Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul 
233 din 7 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 230 în data 26.03.2019., astfel

• participarea Municipiului Făgăraş în cadrul Programului privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme lansat de Administraţia Fondului 
pentru Mediu şi contractarea finanţării

• indicatorii tehnico-economici din devizul general al proiectului ”închidere rampă 
deşeuri în Municipiul Făgăraş ”

• asigurării şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului închidere rampă 
deşeuri în Municipiul Făgăraş ”

Propunerea de adoptare a acestei hotărâri este justificată şi de faptul că în prezent această 
variantă de finanţare a lucrărilor de închidere a depozitului neconform este singura opţiune 
disponibilă, în condiţiile în care procedura Consiliului Judeţean Braşov de contractare a serviciului de 
consultanţă şi asistenţă tehnică în vederea întocmirii Aplicaţiei de finanţare pentru Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 este blocată, aşteptăndu-se pronunţarea înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a României, al cărei termen este de 7 noiembrie 2019.
(conform declaraţiilor reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov-
https://www.facebook.eom/l 633338716945834/posts/2359447831001582/).

Necesitatea şi oportunitatea participării UAT Municipiul Făgăraş la acest program vine din 
lipsa resurselor financiare la nivel local pentru închiderea depozitelor de deşeuri şi urgentarea 
demersurilor în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate 
prin sectorul de mediu.

Obiectivul Programului îl reprezintă finanţarea acordată pentru închiderea depozitelor de 
deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17.

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului sunt unităţile administrative teritoriale la nivel local 
şi judeţean. Sunt eligibile proiectele care vizează închiderea depozitelor neconforme şi care sunt pe 
Lista depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise, confonn deciziei Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. Lista depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise, furnizată de către
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Ministerul Mediului, va fi publicată pe site-ul AFM., depozitul din Făgăraş aflându-se la poziţia nr.5 
din Listă.

Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri 
municipale neconforme este de '100:000 mii lei. Finanţarea* în cadrul Programului se acordă împrocent 
de până la 100% din cheltuielile eligibile şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin 
bugetul anual de venituri şi cheltuieli al AFM.

Obiectivul participării UAT Municipiul Făgăraş la programul lansat de Administraţia Fondului 
pentru Mediu în cadrul sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare deschisă în perioada 10.04- 
10.06.2019, îl reprezintă finanţarea acordată în vederea închiderii depozitelor de deşeuri municipale 
neconforme, scopul acestuia fiind reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii 
populaţiei şi asupra mediului.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului sunt prevăzute în art. 8 alin .1 din Ordinul 233/2019 
şi au în vedere următoarele :

a) este proprietar/administrator al terenului pe care se realizează proiectul; terenul pe care se 
realizează proiectul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu 
face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) deţine pe numele său decizia etapei de încadrare/acordul de mediu pentru realizarea 
proiectului de închidere a depozitului emise/emis de autoritatea competentă;

c) nu are înregistrate fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, 

bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din 

alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi 
finanţată prin Program;

f) nu se află în stare de insolvenţă;
g) îşi asumă că va asigura urmărirea postînchidere a depozitului pentru care solicită finanţare 

potrivit prevederilor din decizia etapei de încadrare/acordul de mediu;
h) declară că constituirea fondului pentru închidere şi urmărire postînchidere ar fi condus la 

costuri excesive din punct de vedere social şi sunt necesare surse de finanţare pentru închiderea 
depozitului;

i) declară că eventualele fonduri colectate potrivit lit. h) nu au fost şi/sau nu vor fi folosite 
pentru aceleaşi cheltuieli finanţate din Fondul pentru mediu;

j) îşi asumă că va întreprinde demersuri pentru recuperarea costurilor de închidere şi de 
monitorizare postînchidere de la operatorul depozitului de deşeuri, în limita prevederilor legale şi ale 
contractului încheiat cu acesta, sumele astfel recuperate urmând a fi restituite AFM, până la concurenţa 
sumei finanţate, la care se adaugă dobânda legală, calculată de la data acordării finanţării până la data 
restituirii către AFM,

cu adaptare prin eliminarea variantei neaplicabile proiectului prin raportare la Nota din anexa 
nr. 1 la ghid.

Criteriile de eligibilitate ale proiectului au în vedere , potrivit art. 8 alin. (2) şi (3) din O nr. 
233/2019 închiderea depozitelor neconforme care sunt pe Lista depozitelor de deşeuri municipale care 
trebuie închise, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în Dosarul C- 
301/17. Lista prevăzută la alin. (2) este furnizată de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului şi se publică pe site-ul Autorităţii, www.afin.ro.

Având în vedere adresa nr. 178/08.03.2019 a ADI “ ISO MEDIU“ în domeniul salubrizării 
localităţilor din judeţul Braşov, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 34.885/11.03.2019, referitoare 
Ia depozitul neconform de deşeuri municipale, clasa b, prin care s-a comunicat formatul final al 
Ghidului de finanţare al Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme 
, program derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea pregătirii documentaşiei 
necesare şi a actualizării datelor,

Ţinând cont de nota de costatare nr. 241 cp/2019 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul 
Judeţean Braşov,, înregistrată la municipiul Făgăraş sub nr. 51.316/10.04.2019 prin care se menţin 
măsurile cu privire la efectuarea tuturor demersurilor necesare închiderii depozitul neconform de 
deşeuri municipale Făgăraş şi totodată, la pct. 3 se instituie măsura de transmitere a hotărârii de 
consiliu local cu privire la participarea în programul AFM şi contractarea finanţării, aprobarea
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indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”, 
conform Ghidului de finanţare AFM din 7 martie 2019 ,cu termen de îndeplinire 01.06.2019.

Prin adresa înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 42930 /18.04.2019 , SC Road Construct 
SRL, societate care a.-întoemif*Sfudiul de fezabilitate nr.1860 din mai *2017 comunică 'principal ir  
indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”ţinând 
cont de prevederile O nr. 233/2019 art. 9 alin. 4 cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, 
proiectului tehnic de execuţie, organizării de şantier şi dirigenţiei de şantier cumulate sunt eligibile în 
limita a 5% din valoarea eligibilă a investiţiei de bază prevăzută în devizul general şi de prevederile 
impuse de OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la faptul că activitatea de construcţii este decisivă 
pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private şi având în vedere că în ultimii ani sectorul 
construcţiilor s-a confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o 
concurenţă neloială.

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul ”Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor 
indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş” şi 
asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş”

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură ^
1 Ciont Valentin Viceprimar 18.04.2019 Ar J
2 Hartoaga Ioana Director DAPL 18.04.2019
3 Bobeş Andreea Consilier Birou horticol, mediu 18.04.2019
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EXPUNERE DE MOTIVE
A proiectului de hotărâre privind participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul "Programul privind 

închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme"şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor 
indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş" şi asigurarea şi 
susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Având în vedere faptul că în data de I8 .l0 .20l8 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat 
luând hotărârea de condamnare a României în cauza C-301/17 (Comisia Europeană împotriva României, 
acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 14, lit. b coroborat cu art.13 din Directiva 
1999/31/CE privind depozitele de deşeuri) precum şi faptul că problematica parcurgerii tuturor paşilor pentru 
închiderea depozitului neconform de deşeuri municipale, clasa b este prioritară pentru Municipiul Făgăraş se 
propune adoptarea unei hotărâri defalcată în trei puncte esenţiale conform condiţiilor Ghidului de finanţare 
aprobat prin Ordinul 233 din 7 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 230 în data 26.03.2019.

Propunerea de adoptare a acestei hotărâri este justificată şi de faptul că în prezent această variantă de 
finanţare a lucrărilor de închidere a depozitului neconform este singura opţiune disponibilă, în condiţiile în care 
procedura Consiliului Judeţean Bmşo\ de contractare a serviciului de consultanţă şi asistenţă tehnică în vederea 
întocmirii Aplicaţiei de finanţare pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 este blocată, 
aşteptăndu-se pronunţarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, al cărei termen este de 7 noiembrie 
2019.
(conform declaraţiilor reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov-
https://www.facebook.com/1633338716945834/posts/2359447831001582/).
Ţinând cont de nota de costatare nr. 241 cp/2019 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Braşov,, 
înregistrată la municipiul Făgăraş sub nr. 51.316/10.04.2019 prin care se menţin măsurile cu privire la 
efectuarea tuturor demersurilor necesare închiderii depozitul neconform de deşeuri municipale Făgăraş şi 
totodată, la pct. 3 se instituie măsura de transmitere a hotărârii de consiliu local cu privire la participarea în 
programul AFM şi contractarea finanţării, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş", conform Ghidului de finanţare AFM din 7 martie 2019 ,cu 
termen de îndeplinire 01.06.2019.

Prin adresa înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 42930 /18.04.2019 , SC Road Construct SRL, 
societate care a întocmit Studiul de fezabilitate nr.1860 din mai 2017 comunică principalii indicatori tehnico- 
economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş"ţinând cont de prevederile O nr. 
233/2019 art. 9 alin. 4 cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, proiectului tehnic de execuţie, organizării 
de şantier şi dirigenţiei de şantier cumulate sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiţiei de 
bază prevăzută în devizul general şi de prevederile impuse de OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la faptul că 
activitatea de construcţii este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private şi având în 
vedere că în ultimii ani sectorul construcţiilor s-a confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de 
muncă specializată şi de o concurenţă neloială.

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de hotarare cu 
privire la participarea UAT Municipiul Făgăraş în cadrul "Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri 
municipale neconforme"şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru 
proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş" şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru 
realizarea proiectului“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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Nr.
crt.

Depozit deşeuri m unicipale 
neconform e

Judeţ

1 Eforie Sud -Tuzla Constanţa
2 Braşov Braşov

! 3 Zărneşti Braşov
4 Râşnov Braşov
5 Făgăraş Braşov
6 Săcele Braşov
7 Victoria Braşov
8 Codlea Braşov
9 Buiiceni-Vatra Dornei Suceava
10 Uricani Hunedoara
11 Orşova Mehedinţi
12 Huşi Vaslui
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GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU 
SERVICIUL COMISARIATUL 

JUDEŢEAN BRAŞOV
NOTA DE CONSTATARE

Nr. 241 cp 
/10.04.2019
Exemplar: 
Pagina: 1

Str.Calea Bucureşti, nr.lOD, Braşov Tel: +40 268 471 028, Fax: +40 268 418 047 
Cod fiscal: 15378153 \v\v\v.«nni.ro e-mail: cibrasov(S).2nm.ro

Nr. R.U.C 150/10.04.2019

Nr. înregistrare la unitatea controlată: 51316 /10.04.2019

încheiată astăzi, ziua 10, luna 04, anul 2019

Subsemnaţii: Bubuianu Gheorghe si Onofrei Monica, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu -  
Comisariatul Judeţean Braşov, în calitate de comisari, împuterniciţi cu legitimaţiile speciale de control nr. 
2668/2017 şi 2675/2017 eliberate de Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul General, OD nr.633,
632/10.04.2019 si OS 240,240 /10.04.2019,

în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1005/2012 pentru organizarea si funcţionarea Gărzii Naţionale 
de Mediu, cu modificările si completările ulterioare,

în urma controlului efectuat în data de 10.04.2019 la depozitul neconform de deşeuri 
municipale clasa b Făgăraş, din judeţul Braşov.

în prezenta domnului Sucaciu Gheorghe, act de identitate CI seria ZV nr.076147 CNP 
17 5011-508 :v 2.. f ’-'C’LLP fagaras in calitate de jprimar ai Municipiului făgăraş,
am constatat următoarele:

Controlul s-a efectuat ca urmare a Circularei nr.6094/GM/31.07.2017, transmisa de Comisariatul 
General al GNM si înregistrata la Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu cu nr. 
1817/CJBv/01.08.2017 si circularei nr. 1857/GM/20.02.2018 referitoare la punerea in aplicare a Ordinului 
1063/28.07.2017 al Ministrului Mediului si efectuarea controalelor tematice saptamanale, privind 
actualizarea informaţiilor cu privire la depozitele de deşeuri, de pe teritoriul României potrivit prvederilor 
HG nr.349/2005. privind depozitarea deşeurilor.

Prezenta nota de constatare face referire la stadiul actual al depozitului de deşeuri municipale 
clasa b Fagaras cu evoluţia lucrărilor de includere a acestuia, analizand documentele obţinute de Primăria 
Municipiului Fagaras si demersurile efectuate in perioada 02.04.2019-10.04.2019 pentru îndeplinirea 
obiectivului de închidere a depozitului.
Depozitul neconform de deşeuri municipale clasa b Făgăraş, din judeţul Braşov, al cărui proprietar 
actual este Municipiul Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii, nr.3, CIF 4384419, are activitatea 
de depozitare sistată si se află în următorul stadiu de închidere:
- prin HCL 43/29.03.2017, in bugetul Municipiului Fagaras pentru anul 2017 aprobat, s-au alocat sume 
pentru elaborare studii tehnice si lucrări necesare închiderii depozitului neconform de deşeuri menajere.
-in baza contractului nr. 12.063/28.04.2017, incheiat cu Road Construct SRL, a fost întocmită 
documentaţia pentru Studiul de Fezabilitate proiect„Inchidere rampa de deşeuri in Municipiul Fagaras”,. 
-in baza Certificatului de urbanism nr. 92/20.06.2017 pentru întocmire studiu de fezabilitate -  închidere 
rampa de deşeuri in municipiul Fagaras s-a întocmit studiul de fezabilitate.
-s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „închidere rampa deşeuri in Municipiul 
Fagaras” prin HCL nr. 129/29.06.2017, sursa de finanţare a proiectului fiind din bugetul local.
-s-a solicitat eliberarea acordului de mediu in vederea demarării lucrărilor de inchidere prin depunerea 
studiului de fezabilitate si documentaţia la APM Braşov sub nr. 13539/28.08.2017.
-s-a emis Decizia etapei de evaluare iniţiala nr.442/E/06.09.2017. întrucât APM Braşov constata ca 
proiectul intra sub incidenţa prevederilor HG 445/2009, Anexa 2, pct. 11, lit. b) si sub incidenţa art. 28 
din OUG nr.57/2007, decide necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
si de evaluare adecvata pentru proiectul „inchidere rampa deşeuri in municipiul Fagaras”
- s-a elaborat studiul hidrogeologic; s-a prezentat referatul de expertiza hidrogeologica pentru studiul 
hidrogeologic, elaborat de ANAR INHGA, înregistrat la Primăria Fagaras cu nr. 33652/06.11.2017;
- in 28.09.2017 au fost obţinute avizul favorabil Transgaz si Notificarea DSP nr. 1484/A/31.08.2017.
- s-a obtinut avizul favorabil din partea custodelui sitului Natura 2000 ROSPA 009 Podişul Hartibacinlui; 
-prin adresa nr.54237/18.09.2017, emisa de MDRAPFE-Directia Generala Programe Europene 
Infrastructura Mare se menţionează ca pana la data de 18.09.2017, solicitantul eligibil Consiliul 
Judeţean Braşov nu a transmis către AM POIM niciun document care sa confirme intenţia acestuia de a 
promova proiectul de inchidere depozite neconforme de deşeuri in Judeţul Braşov si accesarea fondurilor.
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- prin Minuta nr.l 19957/13.10.2017, emisa de MDRAPFE Direcţia Generala, ca urmare a Întâlnirii intre 
reprezentanţii MDRAPFE si cei ai Ministerului Mediului cu reprezentanţii autoritatilor administraţiei 
publice locale din judeţul Braşov pe tema închiderii depozitelor de deşeuri municipale neconforme, 
referitoare la modalităţile de continuare a acţiunilor pentru atingerea obiectivului mai sus menţionat, a 
fost recomandata modalitatea apreciata ca fiind mai productiva si cu rezultate mai bune: „elaborarea de 
către UAT-uri doar a studiilor de fezabilitate, iar proiectul tehnic sa Fie elaborat printr-o singura 
procedura gestionata de Consiliul Judeţean Braşov”.
- conform adresei nr 21629/10.11.2017, s-au depus la SGA Braşov studiul de fezabilitate pentru proiectul 
închidere rampa deşeuri in municipiul Fagaras, studiul hidrogeologic pentru realizarea puţurilor de 
monitorizare a freaticului si avizul custodelui ariei protejate Podişul Hartibaciului ROSPA 0099.
- prin adresa 19876/11.12.2017, s-au depus la APM Braşov completările solicitate la dosarul 
13939/06.09.2017, in vederea continuării procedurii privind obţinerea acordului de mediu .
- Conform adresei nr.9756/DGP/l5.11.2017, SGA Braşov a solicitat completări la dosarul de avizare. 
Prin adresa nr. 10760/11.12.2017, Municipiul Fagaras a depus documentaţia solicitata anterior.
-.Au fost actualizaţi indicatori; tehnico p.*i.: ÎICL-nr.280/12.12.2017.
- S-a obtinut Avizul de Gospodărire a Apelor nr.7/12.02.2018 privind închidere Rampa de Deşeuri in 
Municipiul Fagaras,judeţul Braşov,emis de ABA OLT si s-a depus o copie la APM Braşov sub 
nr.3712/05.03.2018 pentru completare dosar, împreuna cu ultima varianta a studiului de fezabilitate.
- S-a luat decizia de aprobare de dezvoltare in CAT din data de 12.02.2018 întrunit la APM Braşov, 
conform adresei APM Braşov nr. 13939/13.03.2018, înregistrata la Municipiul Fagaras sub nr. 
9240/14.03.2018 si s-a emis Decizia Etapei de încadrare nr. 168/28.03.2018 de către APM Braşov 
pentru proiectul „închidere rampa deşeuri in Municipiul Fagaras”.
In data de 09.11.201 8 a avut loc o întâlnire la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, 
in scopul identificării soluţiilor pentru finanţarea lucrărilor de inchidere a depozitelor de deşeuri 
municipale din fondul pentru mediu.
Primăria Municipiului Fagaras este in curs de accesare a fondurilor conform prevederilor ghidului 
de finanţare a programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, 
finanţarea programului fiind realizat din veniturile încasate la Fondul pentru Mediu.
S-au efectuat demersuri la TRANSGAZ pentru obţinerea prelungirii avizului favorabil.
La data de 23.01.2019 UAT Fagaras a prezentat cererea pentru emiterea certificatului de urbanism 
înregistrat sub nr.2239/23.01.2019 in scopul obţinerea autorizaţiei construire inchidere depozit deşeuri 
neconforme si DTAC.
- UAT Fagaras a prezentat Certificatul de Urbanism nr.17/30.01.2019 cu valabilitate de 24 luni,
pentru „obţinere autorizaţie de construire inchidre rampa deşeuri in Municipiul Fagaras „inchidere rampa.
- La data de 07.02.2019 UAT Fagaras a prezentat adresa nr.4088 din 07.02.2019 prin care se comunica 
publicarea de către AFM a Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri 
municipale neconforme a cărui format final va fi aprobat prin Ordin de ministru.(anexata la prezenta NC)
- prin adresa nr.5045/11.02.2019 către Societatea Naţionala de transport gaze Naturale “ Transgaz” SA 
Mediaş se solicita prelungirea avizului favorabil- întocmire SF-inchidere rampa deşeuri in mun.Fagaras, 
DJ 104 D, Braşov.(se anexeaza in copie la prezenta nota de constatare.).
- se obţine avizul favorabil nr. 13795/301/06.03.2019 emis de Transgaz SA pentru lucrarea întocmire SF 
închiderea rampa deşeuri in municipiul Fagaras.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar “ISO MEDIU” in domeniul salubrizării localităţilor din judeţul 
Braşov a emis adresa nr. 183/19.03.2019 înregistrat in evidentele UAT Fagaras cu nr.37169/19.03.2019 
referitoare la recomandarea de actualizare a indicatorilor temhnico-economici aferenţi Devizului general, 
de lucrări din Studiul de fezabilitate al depozitului neconform de deşeuri municipale Fagaras, datorat 
publicării OUG nr.l 14/28.12.2018(anexata in copie).
- S-a prezentat referatul proiectului de hatarire din data de 21.03.2019 al Consiliului Local al 
mun.Fagaaras rferitor la acutalizarea principalilor indicatori tehnico-conomici pentru proiectul „închidere 
rampa deşeuri in Municipiul Fagaras”.

La data verificării (10.04.2019):
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• Accesul în depozit este blocat cu barieră si val de pământ pe direcţia N si N-V; bariera era 
închisă; accesul este verificat de către societate de paza;

• Depozitul este împrejmuit parţial cu val de pământ pe direcţia N si N-V;
• Pe depozit nu au fost identificate animale si păsări;
• Nu au fost identificate focare de incendii si nici urme proaspete de incinerare de deşeuri pe 

amplasamentul depozitului;
• Paza depozitului este asigurata de Royal Security SRL, in baza contractului nr. 38370/29.11.2018 

cu valabilitate de sase luni; depozitul nu este supravegheat video;
• In prezent, deseurile de pe raza localităţii Făgăraş sunt colectate de Salco Serv SA, conform 

contractului de prestări servicii nr. 5035/05.03.2008, încheiat pentru o perioadă de 20 ani, 
modificat prin act adiţional nr. 1 anexa la HCL nr. 13/28.01.2016;

• S-a emis HCL nr.4/01.2019 privind Regulamentul serviciului Public de Salubrizare al 
Municipiului Fagaras.

Conform solicitării din circularele menţionate mai sus : .. . , ..................
- S-au efectuai 4 fotografii din poziţii diferite ale depozitului cu data de 10.04.2019.
- S-a prezentat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Fagaras nr.64/28.03.2019 privind 
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul închidere rampa deşeuri in 
Municipiul Fagaras.
La controlul anterior au fost stabilite doua masuri cu termen permanent care se menţin.
Sancţiuni: nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.
Masuri stabilite:
1. Se vor face toate demersurile necesare inchiderii depozitului de deşeuri neconform Fagaras si se 
va notifica GNM SCJ Braşov cu privire la demersurile făcute.

Termen: permanent 
Răspunde: Primăria Municipiului Fagaras.

2.Se intrerzice pasunatul pe amplasamentul depozitului neconform de deşeuri municipale clasa b 
Făgăraş.

Termen: permanent 
Răspunde: Primăria Municipiului Fagaras.

3. Se va transmite la GNM SCJ Braşov copia după Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras privind acordul cu privire la participarea in programul AFM si contractarea finanţării, 
aprobarea indicatorilor tehnicio -  economici pentru proiectul de închidere depozit deşeuri 
neconform Fagaras, conform Ghidului de finanţare AFM din 7 martie.

Termen: 01.06.2019
Răspunde: Primăria Municipiului Fagaras.

în timpul controlului nu au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori.
Obiectiuni; NU sunt.
Prezenta nota de constatare conţine 3 pagini si a fost încheiată în 2 exmplare, dintre care 1 exemplar 
pentru GNM-CJ Braşov si 1 exemplar pentru Primăria Municipiului Făgăraş.

Garda Naţionala de Medij 
Comisariatul Judeţean I£r̂  ov

Cms.Bubuianu Gheorghe 

Cms.Onofrei Monica ^
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Primăria Municipiului Făgăraş

Primar al Municipiului Făgăraş, 
Sucaciu Gheorghe
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 . ........
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

“ închidere rampa deşeuri in Municipiul Fagaras"
Studiu de fezabilitate, Cod CPV 71335000-5 STUDII TEHNICE, in conformitate cu HG 907/2017

...

Nf
Cr Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Val fara TVA TVA, 19% Val cu TVA
lei lei lei

PARTEA-! -
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0.0 3 0.0 3 O.OC
12 . Amenajarea terenului 315,625.0(3 59,968.7.5 375,593.75
1.3 . Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.0(3 0.0(3 O.OC
1.4 . Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.0(3 0.0(3 O.OC

Total capitol 1 315,625.0( 59.968.7Î 375,593.75

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului o.oc)| O.OC 0.00

Total capitol 2 o.oc | o.oc 0.00

CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren . 10,030.00 1,905.70 11,93.5 JQ

3,1.1. S tudii'de "teren' .... • * 5,030.00 955.70 5,985.70
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.3. A lte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,600.00 684.00 4,284.00
3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 271,58169 51,600.52 323,182.21

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general 75,070.00 14,263.30 89,333.30
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2,170.00 412.30 2,582.30
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

1,596.00 303.24 1,899.24
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 192,745.69 36,621.68 229,367.37

3,6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultantă 94,452.31 17,945.94 112,398.25

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 77,645.59 14,752.66 92,398.25

3.7.2. Auditul financiar 16,806.72 3,193.28 20,000.00
3.8. Asistentă tehnică 74,684.46 14,190.05 88,874.51

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului 37,344.31 7,095.42 44,439.73

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 28,844.31 5,480.42 34,324.73

3.8.12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 

ucrărilor de execufie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 8,500.00 1,615,00 10,115.00

5.8.2. Dirigentie de şantier 37,340.15 7,094.63 44,434.78
fota! capitol 3 454,348.46 86,326.21 540,674.67

C/AP. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de baza
k1 .c Construcţii si instalaţii 6,211,251.56 1,180,137.80 7,391,389.36
.2. f\/lontai utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 85,569.38 16,258.18 101,827.56

•3.1Jtilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montai 0.00 0.00 0.00

.4. 1Jtilaie, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 0.00 0.00“ 0.00



*' ’S

4.5 Dotări o.oc O.OC O.OC

4.6 Active necorporale • . . .

Total capitol 4 6,296,820.94 1,196,395.98 7,493,216.92

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Orqanizare de şantier 84,755.21 16,103.49 100,858.70

5.1.1 Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării de şantier 84,755,21 16,103.49 100,858,7G

5.1.2 Cheltuieli conexe organiz şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 93,669.21 3,800.00 97,469.21

5.2,1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 33,486.01 0.00 33,486.01

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism 6,697.20 0.00 6,697.20

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC 33,486.01 0.00 33,486.01

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
20,000.00 3,800.00 23,800.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 251,145.04 47,717.56 298,862.60
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8,403.36 1,596.64 10,000.00

Total capitol 5 437,972.83 69,217.69 507,190.51

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 • 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,504,767.23 1,411,908.62 8,916,675.85

din care C+M (12 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 6,697,20115 1,272,468.22 7,969,669.37

curs euro BNR 
Data :20.03.2019

Beneficiar
Municipiul FAGARAS

4.7607

SRL



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. a /18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul „Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea 
proiectului „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu

P i



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. A  /18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul „Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea 
proiectului „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRET. ~v, 
Suteu Mari ena.

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul „Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea 
proiectului „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Amendamente propuse:
/ - - r

DINTE,PREŞE,
Bogdat on

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. , / 18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul „Programul privind închiderea 
depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea 
proiectului „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Njcolae

SECRETAR,
Cârlan Anca

Cod: F-18


