ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unor sume din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare,
pentru achiziţionarea unor bunuri în vederea dezvoltării
Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Ciocăneşti
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.04.2019,
Având în vedere:
-raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţiei
Economice, înregistrat sub nr. 7136 din 17.04.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finan țe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului ;
-referatele Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe nr. 7092 şi nr. 7093 din
16.04.2019
- Analiza de risc la securitate fizică al evaluatorului de risc la Securitate
fizică, Petcu Emil;
-prevederile pct. 3.10.1.4., 3.10.2.11., 3.10.3.1. din Anexa la Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. II din Ordinul ministrului mediului nr. 415/2018 privind modificarea
şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
- prevederile art. 5 lit. d) şi art. 10 din Norma pentru constituirea, alimentarea şi
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f), alin. (5) lit. a) pct. 9 şi 13 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra ției publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei estimate de 599.000 lei, inclusiv T.V.A., din
Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID), pentru achiziţionarea unor bunuri necesare
dezvoltării Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Ciocăneşti, în cadrul Proiectului
“Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Călăraşi”, bunuri prezentate
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externă, Direc ția Tehnică și
Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul județului, prin Direcția Juridică și Administra ție Publică, va comunica
prezenta celor interesați.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 73
Adoptată la Călărași
Astăzi 24.04.2019
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Gabriel DIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDE ȚULUI,
Emil MU ȘAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CALARASI
ANEXA
la Hotararea nr. 73 din
24.04.2019
Bunuri necesare dezvoltării Centrului de management integrat al deșeurilor Ciocăneşti în cadrul
proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Calarasi"
Nr. crt. Denumire bun

Caracteristici tehnice

Valoare mii lei,
cu T.V.A.

1.

Sistem supraveghere video pe intreg
perimetru al CMID Ciocăneşti

Camera video tip de exterior 3 Mpx = 22 buc si 2 Mpx = 9
buc,

446

Stalpi = 4 buc., Sistem de panica, cabluri electrice
curenti tari si curenti slabi,
2.

Portal de monitorizare radiologica si

Soft management
de 24"
Model
GammaScanvideo,
LB12;monitoare
detector scintilaţie
25 litri si

monitor portabil pentru detectarea

fotomultiplicatori; unitate de evaluare;sensor cu IR de

radiaţiilor

detective; radiodebitmetru portabil tip INR pt. radiaţii

153

gamma si X
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Întocmit,
Consilier,
Gabriel DIMA

