
mm CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
s t r - A l e e a Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 
Telefon 0238/554.548; Fax 0238/554.541 

H O T A R A R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate (forma revizuita), indicatorilor 
tehnico-economici, Planul anual de evolutie a tarifelor si Documentul de pozitie 

aferent proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 
Buzau". 

Consiliul local al orasului Nehoiu, judetul Buzau 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

13246/02.12.2013; 
- raportul nr. 13245/02.12.2013 al biroului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- adresa nr. 12211/18.11.2013 a Consiliului Judetean Buzau; 
- prevederile HCL nr, 6/28.02.2009 privind aprobarea participarii orasului 

Nehoiu, prin Consiliul Local in calitate de asociat la constituirea Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ Eco Buzau 2009"; 

- prevederile Hotararile Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 
nr. 426/2001. 

In temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. b) si d), alin. 4 lit. e), alin. 6 lit. a) pet. 9 si 
14, art.45 alin. 1 si alin. 2 lit. d) si art. 47 din Legea nr. 215/2001 a admimstratiei 
publice locale, republicata, modificata si completata. 

H O T A R A § T E : 

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate, pentru proiectul „ Sistem de management 
integrat al deseurilor in judetul Buzau" prevazut in anexa nr. 1. 

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ Sistem „^v*. 
integrat al deseurilor in judetul Buzau" , prevazuti in anexa nr. 2. IL .»/ 



Art. 3 Se aproba Planul anual de evolutie a tarifelor, al proiectului „ Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Buzau" , prevazuti in anexa nr. 3. 

Art. 4 Se aproba Documentul de pozitie aferent proiectului „ Sistem de management 
integrat al deseurilor in judetul Buzau" , prevazuti in anexa nr. 4. 

Art. 5 Se mandateaza domnul Florentin Lungu - primar al orasului Nehoiu, sa voteze 
pentru aprobarea documentelor prevazute la art. 1, art. 2, art. 3 si art. 4 din 
prezenta hotarare, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ Eco Buzau 2009". 

Art. 6 Anexele nr 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 7 Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul „Registratura-Secretariat" va 
afisa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 17 voturi „pentru", - voturi „impotriva", -
„abtineri"din totalul de 17 consilieri in functie prezenti. 


