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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin 

concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și 

administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016  
 
 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedință ordinară la data de 25.02.2021, 

 

urmare a Notei de constatare nr. 202/27.11.2020, înregistrată cu nr. 17622/10.12.2020, emisă 

de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul General precum și a adresei Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4383/CM/22.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 1337/22.01.2021, 
 

analizând Referatul de aprobare nr. 3248/24.02.2021 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind necesitatea aprobării Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, 

prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale 

și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016,  
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 3249/24.02.2021 al Direcţiei Servicii Publice și 

Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoşani, 

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 
           

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 25 și ale art. 28 din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 8 alin. (3) lit. d2), art. 9 alin. (4) lit. c)-d), art. 25 alin. (5), art. 44 alin. (2) lit. a) și (4) 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 15 alin. (1) lit. a) din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată prin Ordinul 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007, 

- art. 6 lit. d), art. 7 lit. b), art. 8 lit. a) și w), art. 9 alin. (1) - (2), art. 17 pct. 17.1.1. lit. b), 

pct. 17.1.3., pct. 17.1.6 și ale art. 35 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii, prin 

concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și 

administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016, 

http://www.cjbotosani.ro/
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- art. 9 alin. (15) și ale art. 22 alin. (2) din Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexa nr. 1 la 

Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de 

transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul 

Botoșani nr. 12016/02.08.2016, 

- Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 

757/2004, 

- Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, 

- Contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, având ca obiect 

implementarea proiectului de investiție ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, 
 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

h o t ă r ă ș t e: 

 
 

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin 

concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și 

administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016, în forma prezentată 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                  

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele 

Județului Botoșani, Actul Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin 

concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și 

administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 62 din 25.02.2021 
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ACT ADIȚIONAL NR. 6/2021 

 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de 

administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a 

depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016  
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ACT ADIȚIONAL NR. 6/2021 
la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de 

transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul 

Botoșani nr. 12016/02.08.2016 
 

 

Părțile: 

1. JUDEȚUL BOTOȘANI – CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în municipiul 

Botoșani, Piața Revoluției nr. 3, telefon 0231/514.712, fax 0231/514.715, cod fiscal 3372955, 

reprezentat prin Doina-Elena Federovici – Președinte al Consiliului Județean, în calitate de 

”Delegatar”, pe de o parte, 
 

și  
 

2. S.C. DIASIL SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, Str. Șeptilici, nr.17, jud. Suceava, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava cu nr. J 33/1723/1994, 

având CUI  RO  6419432, tel. 0230525115, fax 0230525154, reprezentată legal prin administrator 

Anton Curelariu, în calitate de Lider al Asocierii, în conformitate cu Acordul de Asociere S.C. 

DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA & S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN, având numărul de 

autentificare 3073 din 18.07.2016, în calitate de ”Delegat”, pe de altă parte, 
 

denumite în continuare împreună ”Părțile” și separat ”Partea”, 
 

analizând necesitatea și oportunitatea privind: 

- dezvoltarea și extinderea procesului de tratare levigat rezultat în cadrul C.I.M.D. Stăuceni, astfel 

încât să se evite orice incident în ceea ce privește poluarea mediului înconjurător, în orice condiții de 

operare: condiții atmosferice extreme, condiții privind avarii la stația de tratare existentă etc., prin 

aplicarea unui procedeu de tratare prezentat în tabelul nr. 3.4.1, cap. 3.4.2 din Normativul tehnic 

privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 757/2004; 

- asigurarea unei capacități și a unui randament de tratare suplimentar suficient, astfel încât să se 

asigure atât tratarea levigatului generat în cadrul C.I.M.D. Stăuceni, cât și preluarea și tratarea 

levigatului adus din exterior de la depozitele închise,  
 

având în vedere: 

- faptul că, în urma analizelor tehnico-tehnologice și economice, a sondării pieței din țară unde sau 

implementat proiecte SIMD, opiniei consultantului pentru elaborarea Planului Județean de Gestionare 

a Deșeurilor, a experienței din perioada de notificare a defectelor (utilizarea de către Antreprenor a 

unei stații de osmoză inversă pentru evacuare levigat din depozit), se consideră că procedeul optim de 

tratare a levigatului este ,,procedeul prin membrane”, mai precis prin utilizarea unei stații de osmoză 

inversă cu o capacitate de tratare de 150 mc/zi); 

- Nota de constatare nr. 202/27.11.2020, înregistrată cu nr. 17622/10.12.2020, emisă de către Garda 

Națională de Mediu – Comisariatul General; 

 

JUDEȚUL BOTOȘANI -  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.   
SUCEAVA 

Municipiul Botoșani, Piața Revoluției 1-3 

Județul Botoșani, CIF 3372955 

Municipiul Suceava,Str. Șeptilici, nr.17,  

Județul Suceava, CIF RO 6419432 

 

                  Nr._______din________.2021    Nr._______din________.2021 
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- aspectele discutate în ședința de lucru din data de 22.12.2020, la care au participat reprezentanți 

din partea Delegatului, reprezentanți din partea Delegatarului (conducerea Consiliului Județean 

Botoșani, specialiști din partea Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică 

Locală), respectiv din partea A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea analizei opțiunilor privind 

dezvoltarea și extinderea procesului de tratare a levigatului rezultat în cadrul C.I.M.D. Stăuceni; 

- faptul că AM POS Mediu și-a dat acordul privind realizarea investiției în cadrul CIMD Stăuceni 

în condițiile respectării prevederilor art. 4 alin. (4) din Contractul de finanțare nr. 100676/ 

22.11.2010, în sensul că nu se vor modifica condițiile de operare (tarife, venituri etc.) astfel încât să 

apară o variație semnificativă față de premisele inițiale privind calculul nivelului finanţării 

nerambursabile şi/sau să apară modificări substanțiale care:  

”i. afectează natura operării sau condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public 

avantaje ilicite; 

ii. rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate, fie 

dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare”, 
 

au convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor 

municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016 din 02.08.2016, 

denumit în continuare ”Contract”. 
 

Art. 1 (1) Se modifică și completează Anexa nr. 7 - Programul de investiție la Contractul de delegare 

a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor 

municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani, nr. 12016 din 02.08.2016, în 

forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional. 

(2) Suma estimativă alocată investiției este de maximum 513.000 euro, exclusiv TVA. 

(3) Se încadrează ”Instalația tehnologică nouă de tratare a levigatului prin procedeul de membrane tip 

osmoză inversă, de capacitate cca.150 mc/zi” în categoria bunurilor de retur, în conformitate cu 

prevederile art. 17 pct. 17.1 din Contract și ale legislației specifice în vigoare. 

(4) ”Instalația tehnologică nouă de tratare a levigatului prin procedeul de membrane tip osmoză 

inversă, de capacitate cca.150 mc/zi” va fi supusă amortizării liniare pe o perioada de 10 ani, fiind  

activ fix încadrat la codul de clasificare nr. 2.1.24.5, la o durată normală de funcționare cuprinsă între 

8-12 ani, conform datelor din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004. 
 

Art. 2 Modificarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de sarcini 

al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) se va realiza în conformitate cu prevederile contractuale și ale 

legislației în vigoare, după punerea în funcțiune a investiției ”Instalație tehnologică nouă de tratare a 

levigatului prin procedeul de membrane tip osmoză inversă, de capacitate cca. 150 mc/zi”. 
 

Art. 3 Se completează art. 9 – Obligațiile de investiție a Delegatului din Contractul de delegare nr. 

12016/02.08.2016, cu alineatele (3) - (5), având următorul conținut: 

”(3) În baza procesului verbal de punere în funcțiune (PIF) a investiției ”Instalație tehnologică nouă 

de tratare a levigatului prin procedeul de membrane tip osmoză inversă, de capacitate cca.150 mc/zi”, 

Delegatul are dreptul de a solicita, în conformitate cu prevederile contractuale și legale în vigoare, 

modificarea tarifului de depozitare, potrivit art. 15 alin. (1) lit. a) din Norma metodologică de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2006, ca urmare a unor modificări majore a 

costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a 
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serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora în cadrul CIMD 

Stăuceni. 

(4) Urmare a punerii în funcțiune și a operării investiției ”Instalație tehnologică nouă de tratare a 

levigatului prin procedeul de membrane tip osmoză inversă, de capacitate cca. 150 mc/zi”, în 

conformitate cu prevederile art. 26 alin. (8) lit. a)-b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților 

nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nivelul tarifelor de depozitare și 

a taxelor speciale de salubrizare vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al prestării 

serviciului de salubrizare; b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere 

și exploatare a serviciului de salubrizare. Toate costurile legate de realizarea obiectivului de investiție 

și operarea stației de tratare a levigatului vor fi recuperate de către Delegat prin tariful de depozitare, 

în conformitate cu prevederile contractului și ale legislației în vigoare, Delegatarul obligându-se să 

supună, spre aprobarea autorității deliberative a Județului Botoșani, propunerea de modificare a 

tarifelor prin includerea costurilor de realizare și de operare aferente investiției. Costurile de operare 

vor fi recuperate integral pe durata contractului, prin modificarea tarifului de depozitare. În situația în 

care investiția va fi realizată de către Delegat prin credit bancar, dobânzile care vor fi percepute vor fi 

incluse în categoria cheltuielilor financiare la fundamentarea tarifului de depozitare și vor fi recuperate 

pe durata contractului. 

(5) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (know-how), cheltuielile pentru investiții de bază, 

cheltuielile pentru realizarea infrastructurii obiectivului, precum și alte cheltuieli necesare în vederea 

realizării obiectivului de investiții ”Instalație tehnologică nouă de tratare a levigatului prin procedeul 

de membrane tip osmoză inversă, de capacitate cca.150 mc/zi”, evidențiate, pe capitole de cheltuieli, 

în devizul general al investiției, documentație economică prin care se stabilește valoarea totală 

estimativă a acestor obiective la faza de proiectare - proiect tehnic, vor fi recuperate în conformitate 

cu prevederile art. 25 lit. a) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, prin 

recuperarea integrală de către operator, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul 

local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltare a sistemelor 

de salubrizare (CMID Stăuceni)”. 
 

Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.     
 

Art. 5 Părțile au înțeles să încheie astăzi, _________2021 , prezentul act adițional (care conține 6 file 

cu tot cu anexă), în patru exemplare originale de valoare juridică egală, în limba română, dintre care 

trei exemplare revin Delegatarului și un exemplar revine Delegatului. 
 

DELEGATAR,  

JUDEȚUL BOTOȘANI 

 

 

DELEGAT, 

S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava 

Lider Asociere  

Președinte, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 

 

 

ADMINISTRATOR, 

ANTON CURELARIU 

Administrator Public, 

CONSTANTIN-CRISTIAN NISTOR 

 

 

Direcția Buget-Finanțe 

Director executiv, 

MAGDA DIDII 
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Șef Serviciu Juridic Contencios, 

MONICA CURCAN 

 

 

Control Financiar Preventiv, 

LAURENȚIU BLEZNEAC 

 

 

 

Directia Servicii Publice 

Director executiv, 

IULIAN MICU 

 

Sef Serviciu S.M.I.D., 

REMUS-PETRU MAFTEI 

 

Expert financiar Serviciu S.M.I.D, 

NECULAI SAUCIUC 

 

Expert tehnic S.M.I.D., 

DĂNUȚ-NICUȘOR PĂUN 

 

Consilier juridic Serviciu SIMD, 

VIOREL MOLIE 
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                                                                                             Anexa 
 

la Actul adițional nr. 6/2021 la contractul  

de delegare nr. 12016 din 02.08.2016  
                                                                                                              

                                                                                                  Nr. file: 2 

   
ANEXA nr. 7 - PROGRAMUL DE INVESTIȚIE - revizuit 

la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, 

sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani, nr. 12016 din 

02.08.2016, denumit în continuare Contract 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire obiect 

investițional 

Responsabilitate Perioada de 

realizare 

Valoarea 

estimată/ 

realizata 

Surse 

de 

finanțare delegatar delegat 

1. 

Instalație de tratare/ 

potabilizare  apă brută 

din puț forat existent/var. 

optimizată 

- 

- 
DA 

Anul 1 de 

funcționare 

(09.2016-

09.2017) 

300.000 lei/ 

19.717,54 lei 

Proprie 

Delegatului 

2. 

Instalație de colectare și 

ardere a gazului de 

depozit 

- DA 

Conform 

proiectului tehnic 

si a prevederilor 

legale 

800.000*/ 
**2.638.408,97 

lei 

Proprie 

Delegatului 

3. 
Rampa de acces la 

Celula 1 
- DA 

Perioada 

Mobilizare-an 1 

funcționare 

205.242,57 lei 
Proprie 

Delegatului 

4. 

Închidere celula nr. 1de 

depozitare  din cadrul  

CIMD 

- 

Proiectare 

 

2016 (Perioada de 

mobilizare)  

Conform 

proiect tehnic 

de închidere  

Fond de 

închidere + 

Proprie 

Delegatului 

Execuție 

închidere 

celula nr. 1  

Conform Proiect 

tehnic 

monitorizare 

post-

închidere 

celula 1 

Conform Contract 

și legislație în 

vigoare 

5. 

Împrejmuire de protecție 

gard celula 1, CIMD 

Stăuceni 

- DA 2017 88.037,28  lei 
Proprie 

Delegatului 

6. 

Realizare cămin + buclă 

măsură debit ape uzate 

deversate în stațiile de 

transfer Ștefănești și 

Săveni 

- DA 2018 

valoare 

conform Proiect 

Tehnic 

aprobare CJ 

Proprie 

Delegatului 

7. 
Realizarea celulei nr. 2 a 

CIMD 
DA - 

Începând cu 50% 

- 75% din gradul 

de încărcare al 

celulei nr. 1 

- Fonduri IID 

8. 

Echipamente colectare 

deșeuri pt. înlocuire 

mijloace fixe amortizate 

DA - 2021 - 2027 

valoare 

conform ACB 

proiect 

Fonduri IID 

9. 
Stație de mecanico – 

biologică cu biouscare 
DA -  2021 - 2027 9.360.000 euro 

Fonduri 

nerambursabile  

10. Digestor anaerob DA - 2021- 2027 6.650.000 euro 
Fonduri 

nerambursabile 

11. 
Colectare separată 

deșeuri reciclabile 
DA -  2021 - 2027 3.288.000 euro 

Fonduri 

nerambursabile 

12. Colectare separată 

biodeșeuri 
DA - 2021 - 2027 1.484.000 euro 

Fonduri 

nerambursabile 

13. 

Închideri depozite 

neconforme 

Săveni +Darabani 

DA  2021 - 2027 1.200.000 euro 
Fonduri 

nerambursabile 

14. 
Echipament de 

monitorizare 
DA - 2021 conform ofertă Fond IID 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiect 

investițional 
Responsabilitate Perioada de 

realizare 

Valoarea 

estimată/ 

realizata 

Surse 

de 

finanțare delegatar delegat 

contaminare radioactivă 

deșeuri (conform 

Ordinului MMGA nr. 

415 din 2018) 

15. 

Instalație tehnologică 

nouă de tratare a 

levigatului prin 

procedeul de membrane 

tip osmoză inversă, de 

capacitate cca. 150 mc/zi 

- DA 
max. 

01.07.2021*** 

max. 513.000 

Euro****  

Proprie 

Delegatului 

 

*) Valoare estimată conform proiect existent pentru 1 buc. Instalație ardere cu flacăra și 5 puțuri forate complet 

echipate. 

**) Valoare estimată conform proiect Tehnic 1 instalație de ardere cu flacăra și 35 puțuri forate complet echipate. 

***) Până la data de 01.04.2021, se va achiziționa și se va pune în funcțiune instalația de tratare levigat prin 

procedeul de osmoză inversă, urmând ca, până la data de 01.07.2021, să se obțină autorizarea operării 

instalației de la APM Botoșani. Până la obținerea autorizațiilor de operare, instalația se va afla în probe 

tehnologice, în conformitate cu documentele tehnice aprobate pentru obținerea și menținerea parametrilor 

tehnologici cantitativi și calitativi proiectați. 

****) Această valoare reprezintă costurile cu instalația tehnologică, instalare și punere în funcțiune, supervizare 

producător și instructaj personal operator, transport, cu o încadrare la finalul investiției a valorii nete într-un 

plafon în limita maximă de 5% pentru "cheltuieli diverse și neprevăzute", fiind exclusă proiectarea 

documentației tehnice specifice, aducerea utilităților la containerul tehnologic, avize și acorduri, execuție lucrări 

civile minore, TVA. Costurile privind realizarea documentației de proiectare -  proiect tehnic, caiet de sarcini, 

detalii de execuție, manual operare, achiziție, avize, acorduri etc. se vor încadra într-un maxim de 3% din 

valoarea investiției de bază. 
 

 

NOTA:  
 

1. Responsabilități ale Delegatului: 

- Poziția (1) Instalație de tratare/potabilizare apă brută din puț forat existent/variantă optimizată: PVRF 

1/31.08.2017; 

- Poziția (2) Instalație de colectare și ardere a gazului de depozit: conform art. 20 alin. (7) pct. 10 din caietul 

de sarcini din Documentația de atribuire a contractului – Anexa nr. 11 la Contract, Operatorul are obligația, pe 

cheltuiala proprie, de a achiziționa, monta, instala și gestiona, pe toata durata de exploatare, instalația de colectare și 

ardere a gazului de depozit, în conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat 

prin Ordinul nr. 757/2004; 

- Poziția (3) Rampa de acces în celula 1: conform art. 20 alin. (7) pct. 4 din caietul de sarcini din 

Documentația de atribuire a contractului – Anexa nr. 11 la Contract, rampa de acces la Celula 1 este realizată de către 

Operator pe cheltuiala proprie - PIF 1304/31.08.2016; 

- Poziția (4) Închidere celula nr. 1 de depozitare din cadrul CIMD Stăuceni – responsabilitate asumată prin 

contract, în urma procedurii de licitație publică, se executa conform Proiectului tehnic; 

- Poziție (5) Împrejmuire de protecție gard celula 1, CIMD Stăuceni  - investiție realizată în conformitate cu 

măsura 10 din Raportul de inspecție nr. 10/11.04.2011 emis de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean 

Botoșani; 

- Poziția (6) Realizare cămin + buclă măsură debit ape uzate deversate în stațiile de transfer Ștefănești și 

Săveni - investiție realizată în conformitate cu prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 189/09.11.2018, 

pentru Stația de transfer Săveni, respectiv ale Autorizației de gospodărire a apelor nr. 190/09.11.2018, pentru stația de 

transfer Ștefănești; 

- Poziția (15) Instalație tehnologică nouă de tratare a levigatului prin procedeul de membrane tip osmoză 

inversă, de capacitate cca. 150 mc/zi - procedeu prevăzut în art. 3.4.1 din Normativul tehnic privind depozitarea 

deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004; conform măsurii nr. 2 din Nota de constatare nr. 202/27.11.2020, 

înregistrată cu nr. 17622/10.12.2020, emisă de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul General - ,,se va 

redimensiona instalația de tratare levigat în vederea stopării formării de acumulări la baza depozitului …” 
 

2. Responsabilități ale Delegatarului:  

- Pozițiile (7)-(14) Investiții impuse prin prevederi legislative în vigoare, angajamente ale Contractului de 

finanțare nr. 100676/22.11.2010, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, ce se vor realiza din resurse financiare 

nerambursabile și Fondul IID. 


