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                                                                                                                                                         Proiect 

Nr. 53 din 22.02.2022 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021 privind 

aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care 

se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” 
 
 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedință ordinară la data de _______.2022, 

 

urmare a Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani nr. 93/17.12.2021 privind aprobarea repartizării sumelor din Fondul IID 

privind modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor municipale în Județul Botoșani, pentru 

anii 2022-2023, 
 

analizând Referatul de aprobare nr. 3655 din 22.02.2022 al Președintelui Consiliului 

Botoșani privind necesitatea și oportunitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru 

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

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 3656 din 22.02.2022 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. (12), art. 6 alin (1) lit. a), art. 8 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 10 alin. (6) lit. a), 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, 

http://www.cjbotosani.ro/
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- 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: 
 

Art. 1 Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021, 

respectiv Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se 

finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat 

de management al deșeurilor în județul Botoșani”, conform Anexei 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 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______ din _____.2022 
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                                                                                                                         ANEXA 

                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                               nr. _____/_____.2022 

                                                                                                                        
 

PLAN DE INVESTIȚII 

AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN CONCESIUNE, 

CARE SE FINANŢEAZĂ DIN FONDUL IID ÎN PERIOADA 2021 (TRIMESTRUL IV) - 2022, 

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 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 2021/2022 

2. 
Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și 

modernizarea stației de transfer deșeuri Dorohoi  

max. 

200.000 
Județul Botoșani 2021/2022 

3. 

Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și 

modernizarea sistemului de tratare levigat și a 

sistemului de gestionare a apelor uzate și pluviale 

rezultate din cadrul amplasamentului CIMD 

Stăuceni  

max. 

315.000 
Județul Botoșani 2022 

3.1. 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare 

levigat (optimizare proceselor tehnologice pentru 

tratarea levigatului în cadrul stației de epurare 

existente) 

max. 

190.000 
Județul Botoșani 2022 

3.2. 

Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului 

de gestionare a apelor uzate și pluviale rezultate din 

cadrul amplasamentului CIMD Stăuceni 

125.000 

conform 

deviz 

proiectant 

Județul Botoșani 2022 

4. 

Echipament de monitorizare contaminare 

radioactivă - 2021 

30.280 

conform 

ofertei 

Județul Botoșani 2021 

5. 

Lucrări de intervenție pentru repararea digului estic, 

a platformei stației de tratare levigat și a digului 

nordic 

max. 

450.000 
Județul Botoșani 2022 

6. 

Modernizare infrastructură de colectare deșeuri în 

Județul Botoșani max. 

435.000 

UAT-urile 

membre A.D.I. 

”ECOPROCES” 

Botoșani 

2022 

 TOTAL 3.930.280  

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR  GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

Marcel - Stelică  BEJENARIU 
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Nr. 3655 din 22.02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

  Doamnelor și Domnilor Consilieri,  
 

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Planului de investiții aferent activelor 

date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul 

IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. 

În vederea îmbunătățirii performanțelor din sectorul de salubrizare a localităților printr-un 

management mai bun și prin profesionalism, având ca obiective ocrotirea sănătății populației din 

județ și protejarea mediului înconjurător, s-a impus ca și politică de dezvoltare la nivel național, 

„regionalizarea” unor activități specifice serviciului de salubrizare. De asemenea, criteriile de 

eligibilitate pentru obținerea finanțării din fonduri europene pentru acest sector au  impus ca sistemul 

de management integrat al deșeurilor să fie realizat în comun de către autoritățile administrației 

publice locale ce beneficiază de aceste fonduri, drept pentru care la nivelul județului Botoșani s-a 

implementat proiectul de investiție ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, finanțat prin POS Mediu - Axa Prioritara 2 - „ Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 

Potrivit art. 44 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, 

operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaţionale pentru realizarea unor 

programe de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/ori 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice, au obligaţia 

constituirii, alimentării şi utilizării unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreţinerii, 

înlocuirii şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice sau a unor părţi din componenţa acestora, 

precum şi asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării 

acestor proiecte de investiţii. Fondul de rezervă, denumit în continuare Fondul IID, se constituie şi se 

utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind 

constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele 

de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Normele pentru constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 

198/2005, cu modificările ulterioare, conform cărora unitatea administrativ-teritorială prezintă pentru 

aprobarea de către autoritatea administrației publice locale, planul de investiții aferent activelor date 

în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor, până la data 

de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliului Județean Botoșani a aprobat, prin hotărârea nr. 

228/02.11.2021, Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, 

care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, care include, la poziția 6 din 

lista investițiilor propuse, Modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, estimându-se pentru realizarea acestei investiții o valoare de max. 250.000 euro.  

http://www.cjbotosani.ro/
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Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021, prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 

93/17.12.2021, s-a aprobat repartizarea sumelor din Fondul IID privind modernizarea infrastructurii 

de colectare a deșeurilor municipale în Județul Botoșani, pentru anii 2022-2023, la nivelul anului 

2022 estimându-se o valoare totală de 431.027,97 euro pentru  modernizarea infrastructurii de 

colectare a deșeurilor. 

În acest sens, se impune modificarea valorii estimate pentru investiția Modernizare 

infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani inclusă Planul de investiții aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 

(trimestrul IV) – 2022, de la max. 250.000 euro la max. 435.000 euro, astfel încât să poată fi 

asigurate investițiile privind modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani, 

conform necesarului stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 93/17.12.2021. 

O altă modificare care se impune a fi operată în planul de investiții aprobat este legată de 

stabilirea beneficiarului investiției Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, care este reprezentat de unitățile administrativ-teritoriale membre A.D.I. ”ECOPROCES” 

Botoșani și nu de Județul Botoșani, așa cum a fost prevăzut inițial în documentul aprobat. 

În susținerea acestei modificări, invoc faptul că echipamentele specifice activității de colectare a 

deșeurilor vin în completarea bunurilor realizate prin proiectul ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani” și concesionate de către Județul Botoșani operatorilor de colectare 

zonali în scopul modernizării și eficientizării activității de salubrizare, prin adoptarea colectării 

deșeurilor ”din poartă în poartă”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 alin (6) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, 

sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de 

investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Menționez că valoarea totală a investițiilor care se finanțează din Fondul IID în perioada 

2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în 

județul Botoșani”, nu se modifică. Astfel, diferența de 185.000 euro necesară pentru asigurarea 

investiției Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani va fi asigurată 

prin diminuarea corespunzătoare a investiției de la punctul 3.1 din planul de investiții -Reabilitarea și 

modernizarea sistemului de tratare levigat (optimizare proceselor tehnologice pentru tratarea 

levigatului în cadrul stației de epurare existente). 

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, 

Doina-Elena FEDEROVICI 
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Direcția Servicii Publice  Direcția Juridică, Administrație  

Publică Locală  

     Nr. 3656 din 22.02.2022 

 

  

 Avizat, 

 VICEPREȘEDINTE, 

 Dorin BIRTA  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

În vederea îmbunătățirii performanțelor din sectorul de salubrizare a localităților printr-un 

management mai bun și prin profesionalism, având ca obiective ocrotirea sănătății populației din 

județ și protejarea mediului înconjurător, s-a impus ca și politică de dezvoltare la nivel național, 

„regionalizarea” unor activități specifice serviciului de salubrizare. De asemenea, criteriile de 

eligibilitate pentru obținerea finanțării din fonduri europene pentru acest sector au  impus ca sistemul 

de management integrat al deșeurilor să fie realizat în comun de către autoritățile administrației 

publice locale ce beneficiază de aceste fonduri, drept pentru care la nivelul județului Botoșani s-a 

implementat proiectul de investiție ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, finanțat prin POS Mediu - Axa Prioritara 2 - „ Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 

Cadrul instituțional specific care a fost promovat în acest sens a avut în vedere următoarele 

aspecte esențiale: 

- înființarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, la nivel județean, inclusiv 

aspectele legate de drepturile de proprietate asupra acestuia (prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 156/17.12.2014 s-a aprobat înființarea, organizarea, administrarea și gestionarea 

Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani); 

- înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani (A.D.I.); 

- derularea contractelor de lucrări pentru construirea elementelor componente ale Sistemului 

integrat de management al deșeurilor în faza de implementare a proiectelor de investiții, precum și 

atribuirea/semnarea contractelor de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de 

salubrizare în etapa operațională a proiectului. 

În cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, 

finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de 

beneficiar final, împreună cu celelalte unități administrativ – teritoriale din județ au obligația să 

îndeplinească toate criteriile de natură instituțională, legală și financiară, conform prevederilor 

Ghidului solicitantului POS Mediu, Axa prioritară 2 - ,,Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” și a prevederilor Contractului de 

finanțare nr. 100676/22.11.2010. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2006, autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, 

organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având 

următoarele atribuții în domeniu: stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme 

de salubrizare, în condițiile legii. Potrivit art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, autoritățile 
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administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, în exercitarea atribuțiilor 

ce le revin potrivit art. 6 alin. (1) din lege. 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-

teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare 

internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional 

destinate înfiinţării, modernizării şi/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor 

de utilităţi publice, au obligaţia constituirii, alimentării şi utilizării unui fond de rezervă. Acest fond 

este destinat întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice sau a unor părţi din 

componenţa acestora, precum şi asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei 

publice aferente cofinanţării acestor proiecte de investiţii. Fondul de rezervă, denumit în continuare 

Fondul IID, se constituie şi se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 

înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea 

nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Normele pentru constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 

198/2005, cu modificările ulterioare, conform cărora unitatea administrativ-teritorială prezintă pentru 

aprobarea de către autoritatea administrației publice locale, planul de investiții aferent activelor date 

în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor, până la data 

de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliului Județean Botoșani a aprobat, prin hotărârea nr. 

228/02.11.2021, Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, 

care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, care include, la poziția 6 din 

lista investițiilor propuse, Modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, estimându-se pentru realizarea acestei investiții o valoare de max. 250.000 euro.  

Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021, prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 

93/17.12.2021, s-a aprobat repartizarea sumelor din Fondul IID privind modernizarea infrastructurii 

de colectare a deșeurilor municipale în Județul Botoșani, pentru anii 2022-2023, la nivelul anului 

2022 estimându-se o valoare totală de 431.027,97 euro pentru  modernizarea infrastructurii de 

colectare a deșeurilor. 

În acest sens, se impune modificarea valorii estimate pentru investiția Modernizare 

infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani inclusă Planul de investiții aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 

(trimestrul IV) – 2022, de la max. 250.000 euro la max. 435.000 euro, astfel încât să poată fi 

asigurate investițiile privind modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, conform necesarului stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 93/17.12.2021. 

O altă modificare care se impune a fi operată în planul de investiții aprobat este legată de 

stabilirea beneficiarului investiției Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, care este reprezentat de unitățile administrativ-teritoriale membre A.D.I. ”ECOPROCES” 

Botoșani și nu de Județul Botoșani, așa cum a fost prevăzut inițial în documentul aprobat. 

În susținerea acestei modificări, invocăm faptul că echipamentele specifice activității de 

colectare a deșeurilor vin în completarea bunurilor realizate prin proiectul ”Sistem integrat de 
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management al deșeurilor în județul Botoșani” și concesionate de către Județul Botoșani operatorilor 

de colectare zonali în scopul modernizării și eficientizării activității de salubrizare, prin adoptarea 

colectării deșeurilor ”din poartă în poartă”. 

Potrivit prevederilor art. 10 alin (6) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, 

sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe 

de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre 

şi se înregistrează în patrimoniul acestora pe baza următoarelor criterii: 

”a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi 

deservesc, aparţin domeniului public al acesteia; 

a) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai 

multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile 

administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei; 

b) pentru bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc 

mai multe unităţi administrativ-teritoriale, apartenenţa acestora se stabileşte de către adunarea 

generală a asociaţiei şi este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unităţi 

administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru”. 

Menționăm că activitatea de colectare a deșeurilor este gestionată la nivelul A.D.I. 

”ECOPROCES” Botoșani care a încheiat pentru unitățile administrativ-teritoriale membre un număr 

de cinci contracte de delegare cu operatori de salubrizare licențiați, fiind concesionate acestora, atât 

bunurile realizate prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, 

cât și bunuri realizate prin alte programe de finanțare (PHARE), după caz. 

Extinderea sistemului de colectare din poartă în poartă a fost implementat la nivelul anumitor 

unități administrativ-teritoriale din Județul Botoșani și aprobat la nivelul A.D.I. ”ECOPROCES” 

Botoșani, prin urmare, echipamentele de colectare suplimentare celor care au făcut obiectul 

proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” sunt bunuri de natura 

bunurilor de retur aparținând domeniului public al fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ, 

făcând obiectul concesionării către operatorii de salubrizare zonali, în vederea includerii în circuitul 

de operare. 

Facem precizarea că valoarea totală a investițiilor care se finanțează din Fondul IID în 

perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, nu se modifică. Astfel, diferența de 185.000 euro necesară pentru 

asigurarea investiției Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani va fi  

asigurată prin diminuarea corespunzătoare a investiției de la punctul 3.1 din planul de investiții -

Reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare levigat (optimizare proceselor tehnologice pentru 

tratarea levigatului în cadrul stației de epurare existente). 

Această diminuare a valorii estimate privind reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare 

levigat este justificată de faptul că, la momentul estimării inițiale a investiției, s-a avut în vedere 

optimizarea proceselor tehnologice de tratare a levigatului prin introducerea unui trepte de pre-tratare 

a levigatului prin electrocoagulare. La data prezentei, operatorul CIMD Stăuceni analizează 

implementarea unei opțiuni pentru optimizarea tratării levigatului prin stabilizarea concentratului de 

la osmoză și nanofiltrare, reducând costul unei viitoare investiții privind modernizarea sistemului de 

tratare levigat. 

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

legalitate pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Județean Botoșani, 

în vederea aprecierii oportunității și necesității propunerii de modificare a Hotărârii 
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Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții 

aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în 

perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”. 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. m) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani asigură, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes județean, respectiv serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean, prin 

gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani. 

Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani, a 

proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 
 

Director executiv, 
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