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H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Botoșani” 
 
 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedință ordinară la data de 28.04.2022, 

 

analizând Referatul de aprobare nr. 7686/19.04.2022 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind necesitatea și oportunitatea modificării valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul 

de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, 
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 7687/19.04.2022 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, 

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014 privind înființarea, 

organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul 

Botoșani (SIMD), 
           

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 44 alin. (2) lit. d) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire 

şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- 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) și f), 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: 

http://www.cjbotosani.ro/
file:///C:/Users/micu.iulian/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1573892/00092393.htm


 

Art. 1 Se aprobă modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de 

întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, de la 74,04 lei/to la 50,00 lei/to, începând cu data de 01.05.2022. 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 97 din 28.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


