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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul ”Sistem integrat 

de management al deșeurilor în județul Botoșani” 
 
 

        Consiliul Județean Botoşani întrunit în şedință ordinară la data de 21.12.2022, 

 

urmare a Referatului Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani nr. 23593/13.12.2022, 
 

analizând Referatul de aprobare nr. 23675 din 14.12.2022 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind necesitatea și oportunitatea aprobării Planului de investiții aferent activelor date în 

administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”,  
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 23676 din 14.12.2022 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, 
           

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2  alin. (5) lit. a)-b) și alin. (12), art. 6 alin (1) lit. b) 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, 

- art. 5 și art. 10 Normele 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”, 
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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: 
 

Art. 1 Se aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, 

care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.                                                  

Art. 2 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 
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                                                                                                                         ANEXA 

                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                               nr. 266 din 21.12.2022 

                                                                                                                        
 

 

 

PLAN DE INVESTIȚII 

AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN CONCESIUNE, 

CARE SE FINANŢEAZĂ DIN FONDUL IID ÎN ANUL 2023, PENTRU PROIECTUL 

”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea investiției 

Valoarea 

estimată, 

euro                                    

Beneficiar 

Termen 

de 

realizare 

1. Lucrări de investiție în cadrul CIMD Stăuceni  
max. 

4.747.500 
Județul Botoșani 2023 

1.1. 

Lucrări de intervenție în primă urgență pentru 

consolidarea și punerea în siguranță a 

depozitului de deșeuri din cadrul Centrului 

Integrat de Management al Deșeurilor 

Stăuceni, județul Botoșani (DALI, proiectare, 

avizare/ autorizare, execuție, asistență tehnică 

și dirigentare) 

max. 

 2.500.000 
Județul Botoșani 2023 

1.2. 

Lucrări de intervenție pentru reabilitarea, 

extinderea și modernizarea sistemului de 

gestionare a apelor uzate și pluviale rezultate 

din cadrul amplasamentului CIMD Stăuceni 

max. 

50.000 

conform 

deviz 

proiectant 

Județul Botoșani 2023 

1.3. 

Lucrări de intervenție pentru repararea digului 

estic, a platformei stației de tratare levigat și a 

digului nordic 

max. 

200.000 
Județul Botoșani 2023 

1.4. 
Lucrări de investiție pentru construirea celulei 

nr. 2 de depozitare (proiectare și execuție) 

max. 

1.997.500 

Județul Botoșani 
2023 

2. 
Infrastructură pentru realizarea transferului 

deșeurilor în zona I - Dorohoi 

max. 

350.000 

Județul 

Botoșani/A.D.I. 

”ECOPROCES” 

Botoșani 

2023 

3. 
Modernizare infrastructură de colectare și 

transport deșeuri în Județul Botoșani 

max. 

1.020.000 

A.D.I. 

”ECOPROCES” 

Botoșani/ 

U.A.T.-uri membre  

2023 

 TOTAL 6.117.500  
 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR  GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

Marcel - Stelică  BEJENARIU 
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