
  

             PROIECT  

Nr.18 din 23.01.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 30.01.2020, 
 

urmare a adreselor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani nr. 

29/14.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 689/15.01.2020, respectiv nr. 

61/17.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 843/17.01.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1112/22.01.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, în cuantum de 706.308 lei,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 1113/22.01.2020 al Direcției Servicii Publice, Direcției 

Buget-Finanțe 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 şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Anexa nr. 2 a Hotărârii 

Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) 

din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, 

în temeiul art. 90 alin (1), art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

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

hotărăşte: 
 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, în cuantum de 706.308 lei/an, care se va achita în tranșe 

trimestriale egale (176.595 lei/trimestru) din bugetul propriu județean pentru anul 2020. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 
 

 

Botoşani 

Nr.______din 30.01.2020 



  

 
Nr. 1112 din 22.01.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea privind aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani 

pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, în 

cuantum de 706.380,00 lei.  

Conform prevederilor din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, fiecare 

asociat are obligația să plătească cotizația anuală. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani propune Consiliului 

Județean Botoșani, prin adresa nr. 29/14.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 

689/15.01.2020, cotizația aferentă anului 2020 în cuantum de 706.380,00 lei, care va fi plătită în 

tranșe trimestriale egale (176.595,00 lei/trimestru) din bugetul propriu județean pentru anul 2020. 

Cuantumul cotizației propuse este cu aproximativ 24% mai mare decât cuantumul cotizației 

aprobate pentru anul 2019, respectiv cu 10% mai mare decât cuantumul cotizației pentru anul 2020 

care a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOPROCES” Botoșani nr. 68/02.12.2019. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani justifică necesitatea 

angajării unei persoane în cadrul aparatului tehnic al Asociației pentru coordonarea activităților de 

informare-conștientizare a populației iar, prin Decizia Consiliului Director al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani nr. 49/17.01.2020, s-a avizat rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și rectificarea cuantumului cotizației anuale 

a membrilor asociați pentru anul 2020. 

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus, prin urmare supun atenției dumneavoastră 

proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.  

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Direcția Servicii Publice Direcția Buget - Finanțe 
Direcţia Juridică, Administraţie 

Publică Locală 

 

   Nr. 1113 din 22.01.2020 

 

  Vizat, 

VICEPREȘEDINTE, 

Constantin-Liviu TOMA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Județul Botoșani este membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOPROCES” Botoșani, fiind parte semnatară în cadrul contractului de asociere nr. 

12483/21.10.2009 pentru implementarea Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Botoșani”. 

Conform prevederilor art. 11 lit. b) din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 855 din 13 

august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare, fiecare asociat are obligația să plătească cotizația anuală. 

Potrivit art. 7 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” 

Botoșani, sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: ”a) contribuțiile Asociațiilor la formarea 

patrimoniului inițial, cotizațiile Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale membre; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 

condiții legale; c) Donații, sponsorizări sau legate; d) resurse obținute de la bugetul de stat sau de 

la bugetele locale; e) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de de prezentul Statut”. 

Având în vedere aceste prevederi, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” 

Botoșani propune Consiliului Județean Botoșani, prin adresa nr. 29/14.01.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 689/15.01.2020, o cotizație anuală în cuantum de 706.380,00 lei, 

aferentă anului 2020, care va fi plătită în tranșe trimestriale egale (176.595,00 lei/trimestru) din 

bugetul propriu județean pentru anul 2020. Cuantumul cotizației a fost avizat prin Decizia 

Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani nr. 49/ 

17.01.2020 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a 

cuantumului cotizației anuale a membrilor asociați pentru anul 2020, urmând ca aceste rectificări să 

fie aprobate în ședință a Adunării Generale a Asociaților. 

Analizând documentele transmise de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOPROCES” Botoșani, precizăm următoarele aspecte: 

- stabilirea cuantumului cotizației anuale nu a fost efectuată în baza unui algoritm de calcul 

din care să reiasă corelarea cu atribuțiile și obligațiile prevăzute de lege în sarcina fiecărei unități 

administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, ca și membru asociat; 

- creșterea cuantumului cotizație anuale pentru Județul Botoșani, motivat de creșterea 

sarcinilor legale de mărire a bugetului aferent cheltuielilor salariale, ar trebui să fie temeinic 

justificată, în special în condițiile angajării de personal (prezentarea unei organigrame actualizate cu 

stat de funcții); 



  

- o creștere a cotizației anuale a Județului Botoșani în vederea angajării unei persoane în 

cadrul aparatului tehnic al Asociației pentru coordonarea activităților de informare-conștientizare 

populației nu ar fi obligatorie, în condițiile în care această activitate se realizează de către firme de 

specialitate care pot asigura îndeplinirea obiectivelor în domeniul informării și conștientizării 

populației cu privire la activitatea de colectare separată a deșeurilor și nu numai.  

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale 

pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani, a 

proiectului de hotărâre inițiat în scopul aprobării cotizației anuale a Județului Botoșani către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani.   

 

     

Director Executiv, 

Iulian MICU 

Director Executiv, 

Magda DIDII 

Director Executiv, 

Amalia MARIAN 
 

 


