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                  Proiect  

Nr. 65 din 16.03.2022 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția  

societății Diasil Service S.R.L. Suceava 

  

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de        .03.2022, 

 urmare a adreselor Direcției Servicii Publice nr. 2214/01.02.2022 și Direcției Buget – Finanțe 

nr. 3941/24.02.2022, din cadrul Consiliului Județean Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu 

nr. 5075 / 14.03.2022, prin care se propune declararea unui bun de interes public județean și punerea la 

dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget – 

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 5076 / 14.03.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu art. 286 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 

privind Codul administrativ, art. 24 alin (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitate publică, republicată, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 (1) Se declară bun de interes public județean bunul cuprins în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Bunul prevăzut la alin. (1) se pune la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava și 

va fi exploatat de către aceasta în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

colectare și transport a deșeurilor municipale solide din județul Botoșani încheiat de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani cu operatorul. 

 

 Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

Direcția Buget – Finanţe și Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de 

specialitate, societatea Diasil Service S.R.L. Suceava și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Ecoproces” Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

            PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate: 

   Doina Elena - Federovici                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
Botoşani, 

Nr.________/      .03.2022 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                    

(mii lei)         

Situaţia juridică 

actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 2.2.3.2

Instalație- sistem fix de 

detecție a materialelor 

radioactive sau 

contaminate radioactiv 

Situată în cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor 

(CIMD) Stăuceni, instalație de tip GammaScan eV4, producție 

Berthold-Franța, an fabricație 2021, compusă din:                                                                                

- bloc electronic de prelucrare și afișare, tip GammaScan eV4-1 buc;                                                        

- detectori scintilatori cu cristal de 25 l -2 buc;                                                           

- celule IR de detectare a prezenței camioanelor: 1 set.

2021 179.272,24

Proces verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor               

nr. 2061/31.01.2022,                                    

Autorizația de construire                                     

nr. 22/20.10.2021 eliberată de 

Primăria Comunei Stăuceni, 

jud. Botoșani                                            

179.272,24

        PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

TOTAL

                 

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .03.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

Bunul care se declară de interes public județean și se pune la dispoziția                                                                                                                    

societății Diasil Service S.R.L. Suceava
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Nr. 5075 din 14.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Consiliul Județean Botoșani a fost beneficiarul Contractului de Finanțare                                             

nr. 100676/22.11.2010 (cod SMIS- CSNR 16992) semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, având ca 

obiect reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. 

 În conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor                

nr. 757/2004) Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, în speță depozitul de deșeuri 

trebuia dotat cu o instalație de monitorizare a radioactivității deșeurilor. 

 Astfel, s-a încheiat contractul de achiziție publică nr. 9685/08.06.2021 având ca obiect 

furnizarea unui echipament de monitorizare radioactivă deșeuri la Centrul Integrat de Management al 

Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani. 

 Cu adresa nr 2214/01.02.2022, Direcția Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean 

Botoșani a transmis Direcției Administrarea Patrimoniului Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor de montaj și punere în funcțiune a instalației de monitorizare a radioactivității deșeurilor din 

cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani, nr. 6034/30.09.2021 

în vederea efectuării demersurilor legale de introducere a noului bun în lista bunurilor aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, urmând ca acesta să fie pus la dispoziția operatorului                         

S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava și exploatat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din județul Botoșani încheiat de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani cu operatorul. Lucrările de montaj s-au 

executat în baza Autorizației de construire nr. 22/20.10.2021 eliberată de Primăria Comunei Stăuceni, 

jud. Botoșani. 

 Cu adresa nr. 3941/24.02.2022, Direcția Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Botoșani 

a transmis Direcției Administrarea Patrimoniului datele referitoare la bunul care a făcut obiectul recepției 

menționată mai sus: valoarea de inventar, codul de clasificare, durata normală de utilizare și a solicitat 

înscrierea acestuia în domeniul public al județului Botoșani, menționând că bunul se încadrează în 

categoria bunurilor de retur și că urmează a fi pus la dispoziția operatorului.  

 Conform art. 286 alin. (3) din Codul administrativ, ”Domeniul public al județului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri 

de uz sau de interes public național.” 

 Propun declararea bunului ”Instalație - sistem fix de detecție a materialelor radioactive sau 

contaminate radioactiv” de interes public județean, elementele de identificare ale acestuia fiind cuprinse 

în Anexa la proiectul de hotărâre. 

 Conform art. 24 alin (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, 

republicată, propun ca bunul să fie pus la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, urmând a 

fi exploatat de către aceasta în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare și 

transport a deșeurilor municipale solide din județul Botoșani încheiat de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani cu operatorul. 

 Faţă de cele menționate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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                 Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

                 VIZAT, 

                  VICEPREȘEDINTE  

                Dorin Birta 

 
Nr. 5076 din 14.03.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
 Consiliul Județean Botoșani a fost beneficiarul Contractului de Finanțare                                             

nr. 100676/22.11.2010 (cod SMIS- CSNR 16992) semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, având ca 

obiect reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. 

 În conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor                

nr. 757/2004) Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, în speță depozitul de deșeuri 

trebuia dotat cu o instalație de monitorizare a radioactivității deșeurilor. 

 Astfel, s-a încheiat contractul de achiziție publică nr. 9685/08.06.2021 având ca obiect 

furnizarea unui echipament de monitorizare radioactivă deșeuri la Centrul Integrat de Management al 

Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani. 

 Cu adresa nr 2214/01.02.2022, Direcția Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean 

Botoșani a transmis Direcției Administrarea Patrimoniului Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor de montaj și punere în funcțiune a instalației de monitorizare a radioactivității deșeurilor din 

cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani, nr. 6034/30.09.2021 

în vederea efectuării demersurilor legale de introducere a noului bun în lista bunurilor aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, urmând ca acesta să fie pus la dispoziția operatorului                          

Diasil Service S.R.L. Suceava și exploatat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din județul Botoșani încheiat de către Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani cu operatorul. Lucrările de montaj s-au executat 

în baza Autorizației de construire nr. 22/20.10.2021 eliberată de Primăria Comunei Stăuceni, jud. 

Botoșani. 

 Cu adresa nr. 3941/24.02.2022, Direcția Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean 

Botoșani a transmis Direcției Administrarea Patrimoniului datele referitoare la bunul care a făcut 

obiectul recepției menționată mai sus: valoarea de inventar, codul de clasificare, durata normală de 

utilizare și a solicitat înscrierea acestuia în domeniul public al județului Botoșani, menționând că bunul 

se încadrează în categoria bunurilor de retur și că urmează a fi pus la dispoziția operatorului.  

 Conform art. 286 alin. (3) din Codul administrativ, ”Domeniul public al județului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind 

bunuri de uz sau de interes public național.” 
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 Se propune declararea bunului ”Instalație - sistem fix de detecție a materialelor radioactive sau 

contaminate radioactiv” de interes public județean, elementele de identificare ale acestuia fiind 

cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre. 

 Conform art. 24 alin (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate 

publică, republicată, se propune ca bunul să fie pus la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. 

Suceava, urmând a fi exploatat de către aceasta în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din județul Botoșani încheiat de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani cu operatorul. 

 Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 
     DIRECTOR EXECUTIV,                      DIRECTOR EXECUTIV,                  DIRECTOR EXECUTIV, 

              Geanina Pintilii                                           Magda Didii   Amalia Marian 


