
ROMANIA  
JUDETUL BACAU   
CONSILIUL        LOCAL  AL    COMUNEI  LIVEZI   
 
                             H O T A R A R E       
     NR.   15    DIN 28. 02.2017 

  Privind implementarea  proiectului” Investitii pentru Reducerea Poluarii cu 
Nutrienti in comuna Livezi , judetul  Bacau  “ 

 
 
    Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in sedinta   ordinara  
in ziua de  28.02.2017  ; 
                                     In temeiul Hot. Guv. Nr. 964 /2000  , cu  modificarile si completarile ulterioare  
                                     Avand in vedere temeiurile juridice , respective prevederile  : 

- art. 120 si art. 121  alin. (1)  si (2) din Constitutia Romaniei , republicata;  
- art. 8 si 9  din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata  la Strasbourg  la 15.octombrie 

.1985 , ratificata  prin Legea nr. 199/1997 ; 
- art. 7  alin.2. si art. 1166 si urmatoarele  din legea  nr.287/2009 privind Codul civil , republicata 

, cu modificarile  ulterioare , referitoare la contracte sau conventii; 
- art.20 si 21  din  Legea cadru  a descentralizarii nr. 195 /2006 ; 
- Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea  nr. 228 /2008  de ratificare  a Acordului  de imprumut  de la Banca Internatioanala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare  (BIRD)  pentru  implementarea in Romania a Proiectului “ 
Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti “ . 

-  
                                     Tinand  seama  de  prevederile art. 43 alin. (4)  din legea nr. 24/2000 privind 
normele  de tehnica legislativa  pentru elaborarea  actelor normative , republcata , cu modificarile  si 
completarile  ulterioare ; 

                                      
 
    In baza  Expunerii  de Motive nr. 709   din 09.02.2017  a Primarului   comunei 
Livezi , judetul Bacau ; 
                                     Avand in vedere  Raportul compartimentului  de specialitate Achizitii , 
investitii    nr. 708  din 18. 12. 2013   intocmit de d-na Ing. Ionita  Gina  .  
    
   In temeiul  art. 36   alin.(1) ,alin.(2)  ,lit. “b” si  “d” , alin.(4)  lit.”e”, lit. “ f” ,  
alin.(6 ) , lit. “a” , pct.(9) , art. 45  ,alin .(1)  , precum si  art.115, alin.  (1),   lit. «  b »       din Legea 
Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , modificata  si completata .  
 
 
                              H O T A R A S T E  : 
 

               Art.  1 . Se aproba   implementarea  Proiectului  ” Investitii pentru Reducerea 
Poluarii cu Nutrienti in comuna Livezi , judetul  Bacau  “, din  expunerile  si  discutiile avute  in 
consiliul local  rezultand necesitatea  , oportunitatea  si potentialul economic  al investitiei  in 
facilitati pentru  colectarea , depozitarea si valorificarea gunoiului de grajd  si altor resturi biologice 
rezultate  din activitatile de crestere  a animalelor . 
 
                Art.2. Cheltuielile aferente  Proiectului  se prevad  in bugetul local pentru perioada de 
realizare  a investitiei  , in cazul obtinerii finantarii de la  ministerul mediului in cadrul programului “ 
Investitii la Nivelul  Comunitatii locale pentru Reducerea  Poluarii  cu  Nutrienti “ , potrivit 
ghidului  solicitantului. 
               
 
 
 



      2. 
                          Art.3. Autoritatile administratiei publice  locale se oblige sa opereze facilitatea si  sa  
asigure , inclusiv  prin valorificarea  ingrasamantului rezultat  , veniturile necesare  acoperirii 
cheltuielilor de  mentenanta a investitiei pe o perioada  de  minim  15 ani .  
 
                         Art.4. Proiectul poate fi generator  de venituri  , locuitorii vor  fi deserviti  
nediscriminatoriu de Proiect , regulile de operare urmand a face obiectul  unor reglementari  
ulterioare . 
     Art.5. Reprezentantul  legal al comunei   si al  proiectului  este , potrivit  legii, 
Primarul , in calitatea sa   de ordonator de  credite si trebuie desemnata o alta  persoana in calitate de 
Manager Proiect . 
                        Art. 6. In vederea  realizarii investitiei   prin  accesarea  de  fonduri  nerambursabile   
Consiliul local  al comunei Livezi , va pune la dispozitia proiectului  o suprafata  de minim 2000 mp 
intr-o locatie care  sa deserveasca   cat mai multi locuitori  pentru realizarea  unei platforme de  gunoi 
de grajd. Terenul   va fi situat  la minim   50 de m de orice  locuinta si de minim 100  de m de orice  
curs  de apa  , iaz, canal  si la o distanta maxima  de 5 km de producatorii  agricoli deserviti . 
Deasemenea  se vor identifica   terenuri apte de a fi  impadurite cu perdele  de protectie . Terenul pe 
care  se va realiza Proiectul  va fi in domeniul public . 
                       Art.7 . In vederea  determinarii  oportunitatii investitiei  si  a potentialului economico-
social  se va realiza o consultare  publica  care  sa determine gradul de   necesitate  si oportunitate  a  
investitiei precum si  caracteristicile tehnice : capacitate  de stocare , distanta , locatie , 
etc.Deasemenea  se va crea  un mecanism de informare  si constientizare  a producatorilor  si a 
cetatenilor  asupra  riscurilor poluarii cu nutrienti  prin realizarea  de activitati  specifice . 
Se  va  solicita acordul scris al producatorilor  pentru  utilizarea  platformei  . 
                        Art.8.Pentru reducerea costurilor  de operare   se vor avea  in vedere in faza de 
proiectare  solutii tehnice care  sa asigure o exploatare facila  , corecta tehnologic  prin utilizarea  de 
resurse  de energie regenerabile  pentru  asigurarea  unei independente energetice  si a unui grad mare  
de  automatizare  . 
                        Art.9. Consiliul local  al comunei  Livezi  isi ia angajamentul  sa prevada lucrarile  in  
in Bugetul Local    pentru  perioada  de realizare  a investitiei  si  sa suporte  toate  cheltuielile ne-
eligibile aferente  investitiei . 
                       Art. 10 Aducerea  la indeplinire  a  prezentei  hotarari  se asigura  de catre primarul 
comunei Livezi , judetul Bacau .  
                        Art. 11. Prezenta  hotarare  se comunica  , prin intermediul secretarului  comunei  
Livezi , judetul Bacau  , Institutiei  Prefectului , judetul Bacau   pentru  controlul  de  legalitate si se 
aduce   la cunostinta  publica  prin afisare  la sediul Primariei  Livezi .  
 
 
      

                    PRESEDINTE  DE SEDINTA  
         CONSILIER                SECRETAR 
                    COSTIA  DAN                                                     NEICA  EUSEBIU 
 
  
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,  unanimitate   de voturi ,   14  consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   14    voturi pentru. 
 

 
 
 
 
 
 

 


