ROMÂNIA
COMUNA BRATOVOESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 2 /31.01.2014
privind modificarea contractului de asociere referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Județul Dolj” precum și a indicatorilor tehnico-economici, a procentelor și
valorilor contribuției privind finanțarea nerambursabilă din partea UE și contribuția națională de la bugetul de
stat
Consiliul Local al comunei Bratovoesti, întrunit în şedinţă ordinara in data de 31.01.2014
Având în vedere raportul nr. 253/24.01.2014prin care se propune modificarea contractului de asociere
referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Dolj”
precum și modificarea procentelor și valorilor contribuției privind finanțarea nerambursabilă UE și contribuția
națională de la bugetul de stat
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,
În temeiul art.11, art.36 alin.2, lit.e și alin.7 lit.c, art 37 coroborate cu prevederile art. 45 alin.2, lit.f,
art.61 alin.2 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj” conform actului adițional nr. 2 prevăzut în anexa 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se imputenicește Primarul comunei Bratovoesti, dl MARIN ION sa semneze actul adițional nr. 2 prevăzut la
art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a procentelor și valorilor finanțării
nerambursabile din partea Uniunii Europene și a procentelor și valorilor privind contribuția națională de la
bugetul de stat, în consecință se modifică anexele 1 și 2 din Hotărârea nr. 30/06.11.2013 și se vor citi conform
anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se mandatează Primarul comunei Bratovoesti dl.MARIN ION să susţină şi să aprobe în Adunarea generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” modificarea contractului de
asociere prevazut la art.1 precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a procentelor și
valorilor finanțării nerambursabile din partea Uniunii Europene și a procentelor și valorilor privind contribuția
națională de la bugetul de stat, prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.
Art.5. Pe data prezentei hotărâri se modifică corespunzator Hotărârea Consiliului Local Bratovoesti nr.
30/06.11.2013.
Art.6. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Bratovoesti vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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