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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului investiţiei ”Insule ecologice digitali^ate în municipiul Zalău” 

finanţată prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Consiliul Local al Municipiului Zalău,
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 36184/ 10.05.2023 şi Raportul de specialitate nr. 36186/ 
10.05.2023 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului investiţiei ’lnsule 

ecologice digitalizate în municipiul Zalău”,
Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 333 din 14 

septembrie 2022 pentru aprobarea implementării proiectului ”Insule ecologice 

digitalizate în municipiul Zalău”,
Prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 

PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 
Managementul deşeurilor. Investiţia II - Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel 
de oraşe / comune, Subinvestiţia Il.B. - construirea de insule ecologice digitalizate, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 şi 

dificat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 890/2023 din 4 apriliemo
2023,

Prevederile contractului de finanţare nr. C3I1B0122000009/ 27.02.2023, înregistrat la 
UAT Municipiul Zalău cu nr. 19313/ 09.03.2023 şi a actului adiţional nr. 1 la acesta.

Avizele Comisiilor de specialitate;

în baza art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a) şi g), alin. 7, lit. i) şi n), şi art. 139 
alin. 3, lit. a) şi g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ^
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă valoarea totală a contractului de finanţare nr. C3I1B0122000009 

încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi UAT Municipiul Zalău pentru 
implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate in municipiul Zalău , în sumă de 
6.887.300,00 lei fără TVA (1.400.000,00 euro fără TVA), reprezentând cheltuieli 
eligibile şi nerambursabile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va suporta de 

la bugetul de stat.

Art. 2. Se aprobă suportarea de la bugetul local a valorii de 98.390,00 lei fără TVA, 
cheltuieli neeligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se va suporta de la 
bugetul local. Dacă pe parcursul implementării proiectului vor fi identificate şi alte 
cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate din bugetul local, conform art. 5 al 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 333 din 14 septembrie 2022 pentru 
aprobarea implementării proiectului "Insule ecologice digitalizate în municipiul Zalău .

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

tehnică şi Direcţia economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcţia tehnică,
- Direcţia economică,
- Direcţia administraţie publică,
- Direcţia patrimoniu.

"pentru"
"împotrivă"
"abţineri"

Voturi:

PRIMAR, 
Ciunt Ionel

întocmit,
Ramona Butcovan, Şef serviciu
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Nr. înreg. 36184/10.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului investiţiei ’Tnsule ecologice 

digitalizate în municipiul Zalău” finanţată prin Programul Naţional de Redresare şi
Rezilienţă

în data de 27 februarie 2023, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi UAT 
Municipiul Zalău au semnat contractul de finanţare nr. C3IIBOI22000009 pentru 
implementarea investiţiei "Insule ecologice digitalizate în municipiul Zalău”. Finanţarea a 
fost acordată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 - 
Managementul Deşeurilor, Investiţia II. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor 
de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe / 
comune, subinvestiţia Il.B CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE. 
Cererea de finanţare a fost depusă cu acordul Consililui Local al Municipiului Zalău, conform 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 333 din 14 septembrie 2022 pentru 
aprobarea implementării proiectului "Insule ecologice digitalizate în municipiul Zalău”.

Prin contractul de finanţare în valoare de 4.919.500,00 lei fără TVA 
(1.000.000,00 euro fără TVA), este prevăzută achiziţia şi amplasarea a 100 de insule 
supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 
fracţii: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton, în zonele 
rezidenţiale din municipiul Zalău. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se 
acoperă de la bugetul de stat. Dotările sunt obiectul unei achiziţii centralizate derulate 
de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Valoarea contractului de finanţare se 
referă strict la valoarea cheltuielilor eligibile şi reprezintă contravaloarea celor 100 de 
insule supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1,1 mc: 10.000 euro/ insula. 
Conform prevederilor ghidului de finanţare, cheltuielile de informare şi promovare a 
proiectului, precum şi cele pentru realizarea unei campanii de informare şi 
conştientizare a populaţiei sunt neeligibile, deşi acestea sunt activităţi obligatorii. 
Valoarea acestor cheltuieli a fost estimată în cererea de finanţare la 98.390,00 lei fără 
TVA (conform prevederilor ghidului de finanţare, pentru campanie de conştientizare 
trebuie asigurată o valoare de cel puţin 1% din valoarea eligibilă a proiectului).
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în data de 4 mai 2023, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis către 
tJAT Municipiul o solicitare de încheiere a unui act adiţional la contractul de finanţare 
în sensul majorării valorii cheltuielilor eligibile de la 4.919.500,00 lei fără TVA 
(1.000.000,00 euro fără TVA), la 6.887.300,00 lei fără TVA (1.400.000,00 euro fără 
TVA). Majorarea contractului este în sumă de 1.967.800,00 lei fără TVA, respectiv 
400.000 euro fără TVA şi se datorează Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 890/2023 din 4 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea 
Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 
europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia Il.B. "Construirea de insule 
ecologice digitalizate", investiţia II. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la 
nivel de oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor, prin care costul 
unitar/ insulă supraterană a crescut de la 10.000 euro la 14.000 euro fără TVA.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a solicitat prin adresa de înaintare a 
actului adiţional transmiterea hotărârii de consiliu local al Municipiului Zalău pentru 
aprobarea bugetului total al investiţiei, în acord cu actul adiţional. în consecinţă, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Zalău următoarele:

- Aprobarea valorii totale eligibile a contractului de finanţare nr. 
C3I1B0122000009 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi UAT 
Municipiul Zalău pentru implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate în 
municipiul Zalău”, în valoare totală de 6.887.300,00 lei fără TVA (1.400.000,00

fără TVA). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va suporta de la 

bugetul de stat.
- Aprobarea suportării de la bugetul local a valorii de 98.390,00 lei fără TVA, 

cheltuieli neeligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se va 
suporta de la bugetul local. Dacă pe parcursul implementării proiectului vor fi 
identificate şi alte cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate din bugetul 
local, conform art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 333 din 
14 septembrie 2022 pentru aprobarea implementării proiectului "Insule ecologice 
digitalizate în municipiul Zalău”.

euro

Primar, 
Ionel Ciunt

DT-SMP/RB /lex.
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Direcţia tehnică
Nr. înreg. 36186/10.05.2023

Direcţia economică

RAPORT DE SPECIALITATE
. al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului investiţiei ’Tnsule ecologice

digitalizate în municipiul Zalău” finanţată prin Programul Naţional de Redresare şi
Rezilientă>

în data de 27 februarie 2023, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi UAT 

Municipiul Zalău au semnat contractul de finanţare nr. C3IIBOI22000009 pentru 
implementarea investiţiei "Insule ecologice digitalizate în municipiul Zalău”. 
Finanţarea a fost acordată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta C3 - Managementul Deşeurilor, Investiţia II. Dezvoltarea, modernizarea 
şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de 
judeţ sau la nivel de oraşe / comune, subinvestiţia Il.B CONSTRUIREA DE INSULE 
ECOLOGICE DIGITALIZATE. Cererea de finanţare a fost depusă cu acordul 
Consililui Local al Municipiului Zalău, conform Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Zalău nr. 333 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea implementării 
proiectului ’Tnsule ecologice digitalizate în municipiul Zalău”.

Prin contractul de finanţare în valoare de 4.919.500,00 lei fără TVA 
(1.000.000,00 euro fără TVA), este prevăzută achiziţia şi amplasarea a 100 de insule 
supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 
fracţii; biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton, în zonele 
rezidenţiale din municipiul Zalău. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se 
acoperă de la bugetul de stat. Dotările sunt obiectul unei achiziţii centralizate derulate 
de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Valoarea contractului de finanţare se 
referă strict la valoarea cheltuielilor eligibile şi reprezintă contravaloarea celor 100 de 
insule supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1,1 mc: 10.000 euro/ insula. 
Conform prevederilor ghidului de finanţare, cheltuielile de informare şi promovare a 
proiectului, precum şi cele pentru realizarea unei campanii de informare şi 
conştientizare a populaţiei sunt neeligibile, deşi acestea sunt activităţi obligatorii. 
Valoarea acestor cheltuieli a fost estimată în cererea de finanţare la 98.390,00 lei fără 
TVA (conform prevederilor ghidului de finanţare, pentru campanie de conştientizare 
trebuie asigurată o valoare de cel puţin 1% din valoarea eligibilă a proiectului). 
Menţionăm că suma necesară plăţii cheltuielilor neeligibile a fost cuprinsă parţial în 
Lista de investiţii pentru anul 2023, la cap. 70.02 Gospodărie comimală, cap. B Lucrări 
noi, poz. 5.
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In data de 4 mai 2023, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis către 
UAT Municipiul o solicitare de încheiere a unui act adiţional la contractul de finanţare 
în sensul majorării valorii cheltuielilor eligibile de la 4.919.500,00 lei fără TVA 
(1.000.000,00 euro fără TVA), la 6.887.300,00 lei fără TVA (1.400.000,00 euro fără 
TVA). Majorarea contractului este în sumă de 1.967.800,00 lei fără TVA, respectiv 
400.000 euro fără TVA şi se datorează Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 890/2023 din 4 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea 
Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 
europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia Il.B. "Construirea de insule 
ecologice digitalizate", investiţia II. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la 
nivel de oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor, prin care costul 
unitar/ insulă supraterană a crescut de la 10.000 euro la 14.000 euro fără TVA.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a solicitat prin adresa de înaintare a 
actului adiţional transmiterea hotărârii de consiliu local al Municipiului Zalău pentru 
aprobarea bugetului total al investiţiei, în acord cu actul adiţional. în consecinţă, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Zalău următoarele:

- Aprobarea valorii totale eligibile a contractului de finanţare nr. 
C3I1B0122000009 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi 
UAT Municipiul Zalău pentru implementarea proiectului ’Tnsule ecologice 
digitalizate în municipiul Zalău”, în valoare totală de 6.887.300,00 lei fără TVA 
(1.400.000,00 euro fără TVA). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se 
va suporta de la bugetul de stat.

- Aprobarea suportării de la bugetul local a valorii de 98.390,00 lei fără TVA, 
cheltuieli neeligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se va 
suporta de la bugetul local. Dacă pe parcursul implementării proiectului vor fi 
identificate şi alte cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate din bugetul 
local, conform art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 333 
din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea implementării proiectului ’Tnsule 
ecologice digitalizate în municipiul Zalău”.

Director executiv, 
Dănuţ-CoşW Ci^ea

DT-SMP/RB /lex.



PMZ

From:
Sent:

Ioana BOERU <ioana.boeru@nnmediu.ro>
joi, 4 mai 2023 13:23
pm2@zaiausj.ro
Semnare Act Adiţional aferent contractului C3I1 BOI 22000009 
Act_aditJnsule_C3l1 BOI 22000009 Zalău.pdf; Anexa 5_model A Declaraţie de 
angajament_ecojnsule.docx

To:
Subject:
Attachments:

Stimate domnule primar,

Având în vedere contractul cu numărul C3I1 BOI 22000009 semnat în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, vă transmitem ataşat Actul adiţional de modificare a bugetului proiectului, privind 
majorarea costului unitar estimat pentru insulele de tip 1.

Vă rugăm să semnaţi electronic Actul Adiţional, fără a aduce alte modificări asupra documentului si să ni-l 
trirniteţi.

De asemenea, vă rugăm să ne retransmiteţi semnate:

Anexa 5_model A Declaraţie de angajament_eco_insule 
Cazier judiciar al reprezentantului legal

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a bugetului total al investiţiei in acord cu actul adiţional.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informaţiile referitoare la 
dătelie cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi 
primit acest mesaj în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna mesajul primit, expeditorului şi de a-l şterge 
din sistemul dvs.

De asemenea, vă rugăm să confirmaţi primirea prezentului e-mail.

Cu stimă.

Ioana BOERU
Direcţia Generală PNRR
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Email: ioana.boeru@mmediu.ro

MINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR Şl PĂDURILOR

. i
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