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H O T Ă R Â R E 
 

privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului 

Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani 

 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2021, 

 

 

urmare a adresei S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava nr. 871/23.02.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3220/23.02.2021, adresei A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani nr. 

288/05.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3999/05.03.2021, precum și a 

notificării Consiliului Județean Botoșani nr. 4651/17.03.2021 adresată Primăriei Municipiului 

Dorohoi,      
 

analizând Referatul de aprobare nr. 5200/25.03.2021 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului 

Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani, 
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 5201/25.03.2021 al Direcției Administrarea 

Patrimoniului, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, 

- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al județului, servicii publice și agricultură, 

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

istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

- Hotărârea Consiliului Local Dorohoi nr. 5289/18.11.2020 privind prelungirea 

contractului de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului 

public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare, 
         

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12), art. 3 lit. e) și ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 7 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Contractului 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, 

- 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”, 

http://www.cjbotosani.ro/
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- art. 286 alin. (3), Anexa nr. 3 pct. 2 și ale art. 294 alin. (3) - (7) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, având datele de identificare 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului 

Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani. 

(2) Bunurile imobile solicitate la alin. (1) se declară bunuri de interes public judeţean. 

(3) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) sunt destinate asigurării activității de transfer și 

transport a fluxurilor de deșeuri municipale în amestec, respectiv a deșeurilor reciclabile colectate 

în zona 1 - Dorohoi, către Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (C.I.M.D.) Stăuceni în 

conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru implementarea 

proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, respectiv ale 

Contractului 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. 2 Bunurile prevăzute la art. 1 vor fi predate, respectiv primite, în baza unui protocol 

încheiat între Municipiul Dorohoi și Județul Botoșani, în termen de maximum 90 de zile de la data 

comunicării hotărârii Consiliului Local Dorohoi privind trecerea acestor bunuri din domeniul public 

al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani. Până la data predării-primirii 

bunurilor prin protocol, Municipiul Dorohoi și S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi vor 

asigura continuitatea activității de transfer și transport a fluxurilor de deșeuri municipale în amestec, 

respectiv a deșeurilor reciclabile colectate în zona 1 - Dorohoi, către Centrul Integrat de Management 

al Deșeurilor (C.I.M.D.) Stăuceni. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Municipiului Dorohoi în vederea inițierii unui 

proiect de hotărâre de consiliu local. 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din cadrul 

aparatului propriu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

             CONTRASEMNEAZĂ: 

      SECRETAR GENERAL ALJUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 80 din 31.03.2021 
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                                                                                                                            Anexa 

                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                                nr. 80 din 31.03.2021  

                                                                                                                         

  

 

LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

AFERENTE STATIEI PHARE DOROHOI 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dării în 

folosință 

Valoare de 

inventar               

-lei- 

Situația juridică 

actuală/Denumire 

act proprietate sau 

acte doveditoare 

1. 1.1.2 
Stație de sortare și 

transfer deșeuri 

Situată în 

extravilanul 

Municipiului 

Dorohoi, Județul 

Botoșani, Sola 31, 

PC 299 

2009 2.665.092,90 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

2. 1.1.2 

Cabină poartă  

stație de sortare 

deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 26.317,92 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

3. 1.1.5 

Sistematizare 

teren - platformă 

betonată  stație de 

sortare deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 205.872,15 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

4. 1.6.3.2 

Împrejmuire  

stație de sortare 

deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 82.869,63 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

5. 1.7.1.3 

Instalație 

alimentare energie 

electrica  stație de 

sortare deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 81.321,49 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

6. 1.7.3 

Racord electric și 

iluminat  Stație de 

sortare deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 19.609,25 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

7. 1.8.1.3 

Rețele tehnologice 

apă canal  Stație 

de sortare deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 75.075,37 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 
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8. 1.8.8 

Stație de epurare 

monobloc 

mecano- biologică 

BJT10 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 15.405,60 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

9. 1.8.8 

Separator produse 

petroliere 800l, 

debit 1,5 l/s 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 6.785,80 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

10. 2.1.16.3.1 

Transformator 

putere TTU NL 

250 KVA și soclu 

cu 3 descărcătoare  

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 48.329,65 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

11. 2.1.24.5 

Rollo - 

prescontainer 32 

mc cu presă fixă și 

container 

interschimbabil 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 77.768,46 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

12. 2.1.24.5 

Container Rollo 

32 mc, 

interschimbabil 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 23.566,20 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

13. 2.1.24.5 
Buncăr de primire 

deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 50.234,83 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

14. 2.1.24.5 

Banda de 

alimentare presă 

fixă PKH 32 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 33.916,50 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

15. 2.1.24.5 
Bandă de recepție 

deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 30.964,96 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

16. 2.1.24.5 Perforator PET 
Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 30.901,70 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

17. 2.1.24.5 
Banda alimentare 

presă 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 33.916,50 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

18. 2.1.24.5 
Shredder - 

mărunțitor deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 62.180,25 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

19. 2.1.24.5 

Presă de balotare 

orizontală semi 

automată HPB 25 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 97.981,00 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

20. 2.1.24.5 
Buncăr de primire 

deșeuri  

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 49.807,46 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 



  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

21. 2.1.24.5 Desfăcător saci 
Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 15.827,70 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

22. 2.1.24.5 
Bandă alimentare 

deșeuri 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 40.699,80 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

23. 2.1.24.5 
Bandă sortare 

stație 

Stație de sortare și 

transfer deșeuri 
2009 84.791,25 

Domeniul public, 

H.C.L. nr. 208/2006 

și Autorizația de 

construire nr.24/2008 

24. 0.1. 

Teren aferent 

stației de sortare și 

transfer deșeuri 

Situat în 

extravilanul 

Municipiului 

Dorohoi, Județul 

Botoșani, Sola 31, 

PC 299 

2006 - 

Domeniul public, 

H.C.L. nr.203 din 

30.07.2009 


