
 
PROIECT 

Nr. 89 din 13.04.2022 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ” cod SMIS 153315 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă extraordinară la data de  14.04.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 7288 /13.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani, prin care se propune aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ” 

cod SMIS 15331 și a cheltuielilor legate de proiect,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 7289 /13.04.2022 al Direcției Servicii 

Publice, Direcției Dezvoltare și Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, 

Direcției Investiții și Achiziții Publice și Direcției Buget- Finanțe 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 administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri 

europene, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor din cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 

România, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. i) și 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, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” cod SMIS 153315, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 

Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate actele 

necesare implementării proiectului, precum şi contractul de finanțare. 



Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” 

cod SMIS 153315, în cuantum de 7.962.941 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 

7.962.941 lei și valoare totală neeligibilă în cuantum de 0 lei.  

 Art.4. Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, în sumă de 

159.258,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului. Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării 

proiectului.  

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” cod SMIS 153315 în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  

Art.6. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                   PREŞEDINTE,          Avizat pentru legalitate 

         Doina-Elena  FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                      Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr._______ din________2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 7288 din 13.04.2022 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Consiliul Județean Botoșani va depune spre finanțare proiectul cu titlul “Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență 

tehnică în vederea finanțării”, Cod SMIS 153315, în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 

management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor 

neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Cod Apel: 

POIM/870/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România. 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în  subcapitolul 3.2.6 Alte 

anexe la Cererea de finanţare, este inclusă: Pentru asigurarea cofinanțării proiectului, Hotărârea 

Consiliului Județean privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile). 

Obiectivul general al proiectului de Asistență Tehnică îl reprezintă elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea fundamentării proiectului sus-menționat 

pentru extinderea infrastructurii de deșeuri, finanțat din fondurile europene nerambursabile aferente 

perioadei de programare 2014-2020.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:  

-asigurarea cadrului strategic de Planificare a dezvoltării Sistemului de Management Integrat 

al Deșeurilor (SMID) la nivelul județului Botoșani; 

-elaborarea Aplicației de finanțare prin care se fundamentează necesitatea și oportunitatea 

acordării finanțării nerambursabile pentru investițiile necesare consolidării SMID în județul  

Botoșani; 

- crearea cadrului de implementare a investițiilor necesare consolidării SMID în județul  

Botoșani; 

- promovarea investițiilor pentru consolidarea SMID în rândul actorilor interesați.  

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului de asistență tehnică includ: 

▪ elaborare studii, analize și documente suport (studiu privind determinarea 

compoziției deșeurilor, studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și 

a potențialului de compostare individuală); 

▪ elaborarea documentelor tehnico-economice în vederea accesării de fonduri în cadrul 

POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 (studii de teren, studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, 

analiza instituțională, procedura de evaluare a impactului asupra mediului, și orice alte studii 

necesare conform cerințelor finanțatorului); 

▪ elaborarea Cererii de Finanțare, inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe perioada de 

verificare și evaluare a aplicației de finanțare; 

▪ întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice din cadrul 

Proiectului și suport pe perioada de evaluare a ofertelor, etc. 

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.962.941 lei inclusiv TVA, din care 

valoarea totală eligibilă este de 7.962.941 lei  și  valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.  

Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 159.258,82 lei 

reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  



Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315 în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în 

acest scop. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina- Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Direcţia Dezvoltare şi Promovare,                                                        Direcția Servicii Publice,       

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,                                Direcţia Buget- Finanţe, 

 

Direcția Investiții și Achiziții Publice,       

 
Nr.  7289/13.04.2022 

  

 

Vizat 

Administrator public, 

Cristian NISTOR 

           Vizat 

             Vicepreședinte, 

             Dorin BIRTA 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

 

Consiliul Județean Botoșani va depune spre finanțare Cererea de Finanțare pentru proiectul 

cu titlul: “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, Cod SMIS 153315, în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 

România, Cod Apel: POIM/870/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. 

 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în  subcapitolul 3.2.6 Alte 

anexe la Cererea de finanţare, este inclusă: Pentru asigurarea cofinanțării proiectului, Hotărârea 

Consiliului Județean privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile). 

  

Obiectivul general al proiectului de Asistență Tehnică îl reprezintă elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea fundamentării proiectului sus-menționat 

pentru extinderea infrastructurii de deșeuri, finanțat din fondurile europene nerambursabile aferente 

perioadei de programare 2014-2020.  

 Proiectul urmărește promovarea investițiilor în sectorul deșeuri, în vederea conformării cu 

prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate în sectorul de mediu prin 

documentele strategice și legislația în vigoare. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:  

- Asigurarea cadrului strategic de Planificare a dezvoltării Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivelul județului Botoșani; 

- Elaborarea Aplicației de finanțare prin care se fundamentează necesitatea și oportunitatea 

acordării finanțării nerambursabile pentru investițiile necesare consolidării SMID în județul  

Botoșani; 



- Crearea cadrului de implementare a investițiilor necesare consolidării SMID în județul  

Botoșani; 

- Promovarea investițiilor pentru consolidarea SMID în rândul factorilor interesați.  

 

Proiectul de investiții “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, are drept scop continuarea 

strategiei locale de dezvoltare a sistemului integral de gestionare a deșeurilor în județul Botoșani, în 

conformitate cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani 2020 

– 2025, aprobat prin H.C.J. Botoșani nr.116/26.05.2021, contribuind astfel la asigurarea 

sustenabilității  

sistemului de management integrat realizat prin implementarea proiectului Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, finanțat prin POS Mediu 2007- 2013. 

 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și depunerea Aplicației de Finanțare necesare 

în vederea fundamentării proiectului de investiții “Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ” 

presupun activități complexe, cu realizarea de documente tehnice, financiare, instituționale și de 

mediu care necesită         expertize specifice, fiind necesară contractarea de către Consiliul Județean 

Botoșani, în calitate de beneficiar al proiectului, a unor servicii specializate de către o firmă de 

consultanță cu experiență în elaborarea și proiectarea de obiective specifice în domeniul gestionării 

deșeurilor. 

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului de asistență tehnică includ: 

▪ Elaborare studii, analize și documente suport (studiu privind determinarea 

compoziției deșeurilor, studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și 

a potențialului de compostare individuală); 

▪ Elaborarea documentelor tehnico-economice în vederea accesării de fonduri în 

cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 (studii de teren, studiu de fezabilitate, analiza cost-

beneficiu, analiza instituțională, procedura de evaluare a impactului asupra mediului, și orice alte 

studii necesare conform cerințelor finanțatorului); 

▪ Elaborarea Cererii de Finanțare, inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe perioada de 

verificare și evaluare a aplicației de finanțare; 

▪ Întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice din cadrul 

Proiectului și suport pe perioada de evaluare a ofertelor; 

▪ Procurarea de bunuri necesare funcționării unității de implementare a proiectului de 

la nivelul beneficiarului; 

▪ Conștientizarea actorilor relevanți în ceea ce privește investiția si efectele ei: măsuri 

minime de informare și publicitate și organizare seminarii de prezentare a investiției;  

▪ Managementul proiectului.  

 

 Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.962.941 lei inclusiv TVA, din care 

valoarea totală eligibilă este de 7.962.941 lei  și  valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.  

 

Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 159.258,82 lei 

reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Suma 

va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  

 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315 în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  



 Ținând cont de termenul- limită de depunere proiectelor, 01.07.2022  în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare, apelul de proiecte fiind cu depunere continuă, se impune aprobarea 

acestui proiect de hotărâre cât mai curând. 

  

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale 

pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de 

hotărâre, în forma prezentată. 

 

 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare                                                Direcția Servicii Publice                                           

                   Director executiv,                                                                         Director executiv,                                                                                                 

                   Otilia  MORUZ                                                                                 Iulian MICU 

 

 

 

   Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                 Direcţia Buget- Finanţe              

       Director executiv,                                                                        Director executiv,                                                                       

                   Amalia MARIAN                                                                              Magda DIDII 

 

 

 

     Direcția Investiții și Achiziții Publice                                  

       Director executiv,                                                                         

   Antonela PĂTRAȘCU                                                         

                  

 

 


