
  
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ” cod SMIS 153315 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă extraordinară la data de  14.04.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 7288 /13.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani, prin care se propune aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ” 

cod SMIS 15331 și a cheltuielilor legate de proiect,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 7289 /13.04.2022 al Direcției Servicii 

Publice, Direcției Dezvoltare și Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, 

Direcției Investiții și Achiziții Publice și Direcției Buget- Finanțe 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 administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

europene, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor din cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 

România, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. i) și 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, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” cod SMIS 153315, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 

Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate actele 

necesare implementării proiectului, precum şi contractul de finanțare. 



Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” 

cod SMIS 153315, în cuantum de 7.962.941 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 

7.962.941 lei și valoare totală neeligibilă în cuantum de 0 lei.  

 Art.4. Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, în sumă de 

159.258,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului. Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării 

proiectului.  

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” cod SMIS 153315 în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  

Art.6. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                   PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 

         Doina-Elena  FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                      Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 86 din 14.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


