
          

  

 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat  

între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii 

finanțării și implementării proiectului  

”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat” 

 
 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.12.2020, 

urmare a solicitării din partea Administrației Fondului pentru Mediu din data de 18.09.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12707/21.09.2020, precum și a clarificărilor 

înaintate în data de 09.12.2020, înregistrate cu nr. 18124/09.12.2020, 
 

analizând Referatul de aprobare nr. 18154/09.12.2020 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația 

Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării 

proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat” 
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 18155/09.12.2020 al Direcţiei Servicii Publice și 

Direcţiei Juridice, Administraţie 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: 

- Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de 

proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat la nivelul Ministerului Fondurilor 

Europene, 

- Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

942/2017, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198167


 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin (7) lit. a) 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 parteneriatul dintre Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani -

Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în 

vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică 

(TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri 

colectate separat”. 

Art. 2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru 

Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație 

tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie 

anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”, în forma prezentată în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.                                                  

Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele 

Județului Botoșani, Acordul de parteneriat menționat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile 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. 154 din 17.12.2020 



 
 

                                                                                                                         ANEXA 

                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                               nr. 154 din 17.12.2020 

                                                                                                                         

                                                                                                                         nr. file: 4 

 

  

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului  

”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie 

anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate 

separat” 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR  GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

Marcel–Stelică  BEJENARIU 

 










