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Proiect
Nr. 94 din 25.03.2021

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului
Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____03.2021,

urmare a adresei S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava nr. 871/23.02.2021, înregistrată la
Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3220/23.02.2021, adresei A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani nr.
288/05.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3999/05.03.2021, precum și a
notificării Consiliului Județean Botoșani nr. 4651/17.03.2021 adresată Primăriei Municipiului
Dorohoi,
analizând Referatul de aprobare nr. 5200/25.03.2021 al Președintelui Consiliului Botoșani
privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului
Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 5201/25.03.2021 al Direcției Administrarea
Patrimoniului, Direcției Servicii Publice 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 și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
- Hotărârea Consiliului Local Dorohoi nr. 5289/18.11.2020 privind prelungirea
contractului de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului
public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare,
în conformitate cu prevederile:
- art. 2 alin. (12), art. 3 lit. e) și ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 7 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a
stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016,
- 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”,

- art. 286 alin. (3), Anexa nr. 3 pct. 2 și ale art. 294 alin. (3) - (7) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. m), art. 175 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 ș t e:
Art. 1 (1) Se aprobă solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, având datele de identificare
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului
Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani.
(2) Bunurile imobile solicitate la alin. (1) se declară bunuri de interes public judeţean.
(3) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) sunt destinate asigurării activității de transfer și
transport a fluxurilor de deșeuri municipale în amestec, respectiv a deșeurilor reciclabile colectate
în zona 1 - Dorohoi, către Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (C.I.M.D.) Stăuceni în
conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru implementarea
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, respectiv ale
Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de
transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani
nr. 12016/02.08.2016.
Art. 2 Bunurile prevăzute la art. 1 vor fi predate, respectiv primite, în baza unui protocol
încheiat între Municipiul Dorohoi și Județul Botoșani, în termen de maximum 90 de zile de la data
comunicării hotărârii Consiliului Local Dorohoi privind trecerea acestor bunuri din domeniul public
al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani. Până la data predării-primirii
bunurilor prin protocol, Municipiul Dorohoi și S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi vor
asigura continuitatea activității de transfer și transport a fluxurilor de deșeuri municipale în amestec,
respectiv a deșeurilor reciclabile colectate în zona 1 - Dorohoi, către Centrul Integrat de Management
al Deșeurilor (C.I.M.D.) Stăuceni.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Municipiului Dorohoi în vederea inițierii unui
proiect de hotărâre de consiliu local.
Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din cadrul
aparatului propriu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr.______ din _____.2021
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. _____/_____.2021

LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI DOROHOI
AFERENTE STATIEI PHARE DOROHOI

Nr.
crt.

Valoare de
inventar
-lei-

Situația juridică
actuală/Denumire
act proprietate sau
acte doveditoare

2.665.092,90

Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

1.1.2

Stație de sortare și
transfer deșeuri

Situată în
extravilanul
Municipiului
Dorohoi, Județul
Botoșani, Sola 31,
PC 299

1.1.2

Cabină poartă
stație de sortare
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

26.317,92

1.1.5

Sistematizare
teren - platformă
betonată stație de
sortare deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

205.872,15

1.6.3.2

Împrejmuire
stație de sortare
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

82.869,63

5.

1.7.1.3

Instalație
alimentare energie
electrica stație de
sortare deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

81.321,49

6.

1.7.3

Racord electric și
iluminat Stație de
sortare deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

19.609,25

1.8.1.3

Rețele tehnologice
apă canal Stație
de sortare deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

75.075,37

1.

2.

3.

4.

7.

Codul de
clasificare

Anul
dării în
folosință

2009

Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008

8.

9.

1.8.8

Stație de epurare
monobloc
mecano- biologică
BJT10

Stație de sortare și
transfer deșeuri

1.8.8

Separator produse
petroliere 800l,
debit 1,5 l/s

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

6.785,80

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

48.329,65

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

77.768,46

10.

2.1.16.3.1

11.

2.1.24.5

Transformator
putere TTU NL
250 KVA și soclu
cu 3 descărcătoare
Rollo prescontainer 32
mc cu presă fixă și
container
interschimbabil

2009

15.405,60

12.

2.1.24.5

Container Rollo
32 mc,
interschimbabil

13.

2.1.24.5

Buncăr de primire
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

50.234,83

14.

2.1.24.5

Banda de
alimentare presă
fixă PKH 32

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

33.916,50

15.

2.1.24.5

Bandă de recepție
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

30.964,96

16.

2.1.24.5

Perforator PET

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

30.901,70

17.

2.1.24.5

Banda alimentare
presă

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

33.916,50

18.

2.1.24.5

Shredder mărunțitor deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

62.180,25

19.

2.1.24.5

Presă de balotare
orizontală semi
automată HPB 25

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

97.981,00

20.

2.1.24.5

Buncăr de primire
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

49.807,46

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

23.566,20

Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006

21.

2.1.24.5

Desfăcător saci

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

15.827,70

22.

2.1.24.5

Bandă alimentare
deșeuri

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

40.699,80

23.

2.1.24.5

Bandă sortare
stație

Stație de sortare și
transfer deșeuri

2009

84.791,25

Teren aferent
stației de sortare și
transfer deșeuri

Situat în
extravilanul
Municipiului
Dorohoi, Județul
Botoșani, Sola 31,
PC 299

24.

0.1.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

2006

-

și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr. 208/2006
și Autorizația de
construire nr.24/2008
Domeniul public,
H.C.L. nr.203 din
30.07.2009
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Nr. 5200/25.03.2021
REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și Domnilor Consilieri,
Supun atenției dumneavoastră propunerea privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin
domeniului public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani, având datele de
identificare conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre promovat.
Acest demers este motivat de faptul că, la data de 31.03.2021, contractul pentru colectarea
deșeurilor şi pentru operarea staţiei de transfer Dorohoi, încheiat între Consiliul Local Dorohoi și S.C.
Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi își încetează aplicativitatea, conform Hotărârii Consiliului Local
Dorohoi nr. 5289/18.11.2020 privind prelungirea contractului de delegare, a anumitor activități din
cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor
activități din cadrul serviciului de salubrizare.
În cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, finanțat
prin POS Mediu, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar final, împreună cu celelalte unități
administrativ – teritoriale din județ, are 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 pentru implementarea
proiectului menționat.
Referitor la activitatea de transfer a deșeurilor în zona I de operare – Dorohoi, pentru a se evita
construirea unei noi facilități de transfer deșeuri în zona, cadrul instituțional aferent proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” a prevăzut ca stația de sortare și transfer
Dorohoi să fie integrată în cadrul proiectului de investiție POS MEDIU, în vederea proiectării unui
flux complet de gestionare a deșeurilor municipale, colectare – transfer – transport - eliminare deșeuri
(sortare/depozitare la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) Stăuceni).
Stația de sortare și transfer Dorohoi a fost realizată prin Programul PHARE CES 2004 în cadrul
proiectului ”Sistem performant de gestionare a deșeurilor în Dorohoi”, implementat de către
Municipiul Dorohoi în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale George Enescu și Broscăuți,
având o capacitate operațională de 31.200 tone deșeuri/an.
Această stație face parte dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții,
instalații și echipamente specifice destinate prestării activităților de transfer și sortare a deșeurilor
municipale și asimilate cu acestea, componente ale serviciului de salubrizare organizat în sistemul de
management integrat la nivelul Județului Botoșani, fiind dată în operare către operatorul de salubrizare
S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi, în baza contractului de delegare nr. 10/01.11.2010, încheiat
între Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, în calitate de Delegatar și S.C.
Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi, în calitate de Delegat.
În vederea respectării prevederilor din documentele instituționale aferente proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” referitoare la organizarea cadrului
instituțional, integrarea proiectelor PHARE în derulare la data semnării contractului de finanțare, a
prevederilor contractelor existente modificate cu condițiile contractuale specifice, precum şi a
prevederilor legale în vigoare, rezultatele proiectului ”Sistem performant de gestionare a deșeurilor în
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Dorohoi” implementat prin Programul PHARE CES 2004, inclusiv staţia de sortare și transfer din
Dorohoi, au fost integrate operațional în dezvoltarea generală a sistemului de gestionare a deşeurilor,
așa cum s-a specificat în Master Planul pentru Judeţul Botoşani.
În perioada de tranziție, adică până la data încetării contractului de delegare a gestiunii nr.
10/01.11.2010, operarea sistemului de salubrizare la nivelul Municipiului Dorohoi, inclusiv operarea
stației de sortare și transfer Dorohoi, a fost asigurată de către operatorul licenţiat de salubrizare legal
desemnat de către Consiliul Local Dorohoi, S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi.
Având în vedere:
- prevederile Contractului de Finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru implementarea proiectului
„Sistem integrat de management al deșeurilor în judeţul Botoşani”;
- obligațiile operatorului S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava de administrare a stației de transfer
Dorohoi, respectiv de transfer a deșeurilor municipale colectate din zona I – Dorohoi, prevăzute în
Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer,
sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - județul Botoșani, nr.
12016/02.08.2016;
- îndeplinirea condiționalităților PHARE prin faptul că stația de sortare/transfer Dorohoi a
deservit minimum 5 ani unitățile administrativ-teritoriale asociate PHARE;
- faptul că, la data de 31.03.2021, contractul pentru colectarea deșeurilor municipale şi pentru
operarea staţiei de transfer Dorohoi, încheiat între Consiliul Local Dorohoi și S.C. Servicii Publice
Locale S.R.L. Dorohoi își încetează aplicativitatea;
- faptul că unitățile administrativ-teritoriale asociate în Asociația PHARE au mandatat A.D.I.
”ECOPROCES” Botoșani ca, în numele și pe seama lor, să acționeze în sensul delegării gestiunii
activităților de colectare deșeuri municipale către un operator desemnat prin licitație publică;
- prevederile art. 10 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ”bunurile situate pe raza
mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativteritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate
sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei”, precum și faptul că stația a deservit
și este destinată să deservească mai multe unități administrativ-teritoriale, toate membre ale A.D.I.
”ECOPROCES” Botoșani, semnatare a Contractului de asociere nr. 12483/21.10.2009 pentru
implementarea Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”,
se impune transferul stației PHARE Dorohoi din domeniul public al Municipiului Dorohoi
în domeniul public al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 294 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel încât Consiliul Județean
Botoșani să poată asigura punerea la dispoziția operatorului CIMD Stăuceni a echipamentelor
necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din cadrul contractului de delegare nr. 12016/02.08.2016
cu privire la activitatea de transfer a fluxurilor de deșeuri municipale în amestec, respectiv de
deșeuri reciclabile colectate în zona 1-Dorohoi și transport a acestora către CIMD Stăuceni.
Din punct de vedere operațional, oportunitatea și necesitatea demersurilor privind transferul,
din domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani, a stației
de sortare și transfer Dorohoi, vizează:
a) respectarea prevederilor art. 8 alin. (6) din Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010
privind obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorul realizează
serviciile de transfer, sortare compostare și depozitarea deșeurilor, respectiv modul de îndeplinire a
obligațiilor contractuale asumate de operatori;
b) respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din caietul de sarcini, anexă la contractul de delegare
nr. 12016/02.08.2016, precum și a prevederilor art. 2 alin. (1), respectiv ale art. 14 privind fluxul
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deșeurilor din contractul de delegare a gestiunii nr. 892/04.07.2017 (lot I - Dorohoi), încheiat între
A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani și S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava și anume: deșeurile colectate din
zona I - Dorohoi se vor transporta de către Delegat la stația de transfer Dorohoi;
c) respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) – (3), art. 12 alin. (2), art. (15) – (16), art. 18 alin. (6) și
(7) din caietul de sarcini, anexă la contractul de delegare nr. 12016/02.08.2016, precum și a prevederilor
art. 2 alin. (1) – (2) și ale art. 14 din Contractul de delegare a gestiunii nr. 12016/02.08.2016, cu privire
la realizarea, după data de 01.01.2016, a transferului deșeurilor colectate din zona I - Dorohoi de
către operatorul CIMD ca urmare a preluării exploatării stației și a transportului acestora la
depozitare la CIMD Stăuceni.
În cazul în care gestionarea activităților de transfer la nivelul zonei I – Dorohoi nu se va realiza în
conformitate cu prevederile contractului de delegare nr. 12016/02.08.2016 și a celor din documentele
instituționale ale proiectului SIMD, se poate considera că stația de transfer Dorohoi nu este integrată în
Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, prin urmare, nu vor fi respectate
condițiile care au stat la baza finanțării Proiectului POS Mediu, fapt ce poate determina posibile
sancțiuni aplicate de către finanțator, iar Județul Botoșani nu își poate asuma acest risc.
Mai mult decât atât, Județul Botoșani și-a asumat, prin semnarea contractului de delegare nr.
12016/2016, anumite obligații față de operatorul CIMD Stăuceni care vizează predarea tuturor bunurilor,
instalațiilor, echipamentelor și facilităților aferente Serviciului, împreună cu inventarul existent, libere
de orice sarcină, pe baza unui proces verbal de predare - primire anexă la contract, acestea fiind bunuri
de retur, prin care operatorul este obligat să-și realizeze activitatea de transfer-transport deșeuri colectate
din zona I – Dorohoi. Nerealizarea acestei activități (care a făcut obiectul unei licitații publice) din cauza
Delegatarului poate fi folosit de către S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava ca motiv de neîndeplinire a
unor obligații contractuale în sarcina Consiliului Județean Botoșani, urmare a nepredării unor bunuri
spre operare, ceea ce îl poate îndreptăți să solicite eventuale daune interese, risc pe care Județul Botoșani
nu și-l poate asuma.
Precizăm faptul că Municipiul Dorohoi, prin autoritatea deliberativă, a avizat/aprobat, direct
sau prin mandat acordat A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani, acte de administrative care au stat la
baza aprobării și implementării proiectului de investiție ,,Sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Botoșani”, în care sunt prevăzute fluxurile de gestionare a deșeurilor din zona I Dorohoi, modul de operare a activităților specifice serviciului de salubrizare (colectare,
transfer/transport, sortare și depozitare), modul de integrare a proiectelor PHARE în sistemul integrat
de gestionare a deșeurilor în sistem regional, adică județean și a semnat Contractul de asociere nr.
12483/21.10.2009 pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în
județul Botoșani”, asumându-și condițiile de realizare a acestuia.
Consiliul Județean Botoșani și A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani au obligația de a implementa, pe
o perioada de minimum 5 ani, prevederile Aplicației de finanțare a Proiectului ”Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Botoșani”, cu actualizarea prevederilor legislației specifice în
vigoare și cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (12) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare
a localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că proiectele
finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile
contractului de finanțare.
Față de cele prezentate mai sus, apreciind că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și
oportunitatea adoptării actului administrativ propus, supun atenției dumneavoastră proiectul de
hotărâre inițiat în acest scop.
PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI
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Nr. 5201/25.03.2021
Direcția Administrarea
Patrimoniului

Avizat,
Vicepreședinte,
Dorin BIRTA

Direcția Servicii Publice

Direcția Juridică, Administrație
Publică Locală

Avizat,
Administrator Public,
Constantin-Cristian NISTOR

RAPORT DE SPECIALITATE
În cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, finanțat
prin POS Mediu, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar final, împreună cu celelalte
unități administrativ – teritoriale din județ, are 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 pentru
implementarea proiectului menționat.
Gestionarea activităților de transfer/transport deșeuri municipale și asimilabile cu acestea, a
activității de sortare a deșeurilor reciclabile și a activității de depozitare a deșeurilor municipale și
asimilabile cu acestea la nivelul Județului Botoșani este realizată în baza Contractului de delegare a
gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor
municipale și administrare a depozitului de deșeuri - județul Botoșani, nr. 12016/02.08.2016, denumit
în continuare Contract, încheiat între Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, în calitate de
Delegatar și S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava, în calitate de Delegat.
Semnând acest contract, operatorul s-a angajat să asigure prestarea Serviciului conform
prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului, respectiv Caietului de Sarcini
al Serviciului, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în
conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale.
Referitor la activitatea de transfer a deșeurilor în zona I de operare – Dorohoi, pentru a se evita
construirea unei noi facilități de transfer deșeuri în zona, cadrul instituțional aferent proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” a prevăzut ca stația de sortare și
transfer Dorohoi să fie integrată în cadrul proiectului de investiție POS MEDIU, în vederea proiectării
unui flux complet de gestionare a deșeurilor municipale, colectare – transfer – transport - eliminare
deșeuri (sortare/depozitare la CIMD Stăuceni).
Stația de sortare și transfer Dorohoi a fost realizată prin Programul PHARE CES 2004 în cadrul
proiectului ”Sistem performant de gestionare a deșeurilor în Dorohoi”, implementat de către
Municipiul Dorohoi în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale George Enescu și Broscăuți,
având o capacitate operațională de 31.200 tone deșeuri/an.
Această stație face parte, conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dintr-un
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ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice
destinate prestării activităților de transfer și sortare a deșeurilor municipale și asimilate cu acestea,
componente ale serviciului de salubrizare organizat în sistemul de management integrat la nivelul
Județului Botoșani. Această instalație a fost dată în operare către operatorul de salubrizare S.C. Servicii
Publice Locale S.R.L. Dorohoi, în baza contractului de delegare nr. 10/01.11.2010, încheiat între
Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, în calitate de Delegatar și S.C.
Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi, în calitate de Delegat, stația efectuând un flux operațional care
permite realizarea concomitentă a sortării deșeurilor municipale în amestec, precum și a transferului
deșeurilor menajere în containere speciale care sunt preluate pentru transport la CIMD Stăuceni.
În vederea respectării prevederilor din documentele instituționale aferente proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” referitoare la organizarea cadrului
instituțional, integrarea proiectelor PHARE în derulare la data semnării contractului de finanțare, a
prevederilor contractelor existente modificate cu condițiile contractuale specifice, precum şi a
prevederilor legale în vigoare, rezultatele proiectului ”Sistem performant de gestionare a deșeurilor
în Dorohoi” implementat prin Programul PHARE CES 2004, inclusiv staţia de sortare și transfer din
Dorohoi, au fost integrate operațional în dezvoltarea generală a sistemului de gestionare a deşeurilor,
așa cum s-a specificat în Master Planul pentru Judeţul Botoşani.
În perioada de tranziție, adică până la data încetării contractului de delegare a gestiunii nr.
10/01.11.2010, operarea sistemului de salubrizare la nivelul Municipiului Dorohoi, inclusiv operarea
stației de sortare și transfer Dorohoi, a fost asigurată de către operatorul licenţiat de salubrizare legal
desemnat de către Consiliul Local Dorohoi, S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi.
Având în vedere:
- prevederile Contractului de Finanțare nr. 100676/22.11.2010 (cod SMIS 16992) pentru
implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în judeţul Botoşani”,
încheiat între Consiliul Județean Botoșani, în calitate de Beneficiar și Ministerul Mediului și Pădurilor
în calitate de Autoritate de Management;
- obligațiile operatorului S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava de administrare a stației de
transfer Dorohoi prevăzute în contractul de delegare de gestiune nr. 12016/02.08.2016, respectiv de
transfer a deșeurilor municipale colectate din zona I – Dorohoi;
- îndeplinirea condiționalităților PHARE prin faptul că stația de sortare/transfer Dorohoi a
deservit minimum 5 ani unitățile administrativ-teritoriale asociate PHARE;
- faptul că, la data de 31.03.2021, contractul pentru colectarea deșeurilor municipale şi pentru
operarea staţiei de transfer Dorohoi, încheiat între Consiliul Local Dorohoi și S.C. Servicii Publice
Locale S.R.L. Dorohoi își încetează aplicativitatea (conform Hotărârii Consiliului Local Dorohoi nr.
5289/18.11.2020 privind prelungirea contractului de delegare a anumitor activități din cadrul
serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor
activități din cadrul serviciului de salubrizare);
- faptul că unitățile administrativ-teritoriale asociate în Asociația PHARE au mandatat A.D.I.
”ECOPROCES” Botoșani ca, în numele și pe seama lor, să acționeze în sensul delegării gestiunii
activităților de colectare deșeuri municipale către un operator desemnat prin licitație publică;
- prevederile art. 10 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ”bunurile situate pe
raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativteritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale
implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei”, precum și faptul că stația
a deservit și este destinată să deservească mai multe unități administrativ-teritoriale, toate membre ale
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A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani, semnatare a Contractului de asociere nr. 12483/21.10.2009 pentru
implementarea Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”;
- adresa S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava nr. 871/23.02.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3220/23.02.2021, prin care operatorul comunică faptul că operatorul va prelua
și gestiona activitățile de exploatare a stației de transfer Dorohoi, inclusiv transportul deșeurilor
colectate din Municipiul Dorohoi, de la stația de transfer Dorohoi la CIMD Stăuceni , începând cu data
de 01.04.2021;
- adresa A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani nr. 288/05.03.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3999/05.03.2021, prin care suntem informați asupra faptului că, începând cu
data de 01.04.2021, activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale pentru
toată zona I – Dorohoi (inclusiv Municipiul Dorohoi) va fi efectuată de către operatorul S.C. Fritehnic
S.R.L. Suceava în baza contractului de delegare nr. 892/04.07.2017,
se impune transferul stației PHARE Dorohoi din domeniul public al Municipiului Dorohoi
în domeniul public al Județului Botoșani, astfel încât Consiliul Județean Botoșani să poată
asigura punerea la dispoziția operatorului Centrului Integrat de Management al Deșeurilor
(CIMD) Stăuceni a echipamentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din cadrul
contractului de delegare nr. 12016/02.08.2016 cu privire la activitatea de transfer a fluxurilor de
deșeuri municipale în amestec, respectiv de deșeuri reciclabile colectate în zona 1-Dorohoi și
transport a acestora către CIMD Stăuceni.
Potrivit art. 294 alin. (3) - (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,”(3) Trecerea
unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui
județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a
consiliului local al comunei, al orașului sau a municipiului, după caz.
(4) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârilor prevăzute la alin. (1) - (3) se regăseşte, în
mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public judeţean sau local,
după caz.
(5) Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
(6) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (5) se regăseşte, în mod
obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public judeţean sau local, după caz.
(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a
consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)
- (3), după caz”.
Din punct de vedere operațional, oportunitatea și necesitatea demersurilor privind
transferul, din domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului
Botoșani, a stației de sortare și transfer Dorohoi, vizează:
a) respectarea prevederilor art. 8 alin. (6) din Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010
privind obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorul realizează
serviciile de transfer, sortare compostare și depozitarea deșeurilor, respectiv modul de îndeplinire a
obligațiilor contractuale asumate de operatori;
b) respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din caietul de sarcini, anexă la contractul de delegare
nr. 12016/02.08.2016, precum și a prevederilor art. 2 alin. (1), respectiv ale art. 14 privind fluxul
deșeurilor din contractul de delegare a gestiunii nr. 892/04.07.2017 (lot I - Dorohoi), încheiat între
A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani și S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava și anume: deșeurile colectate din
zona I - Dorohoi se vor transporta de către Delegat la stația de transfer Dorohoi;
c) respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) – (3), art. 12 alin. (2), art. (15) – (16), art. 18 alin. (6)
și (7) din caietul de sarcini, anexă la contractul de delegare nr. 12016/02.08.2016, precum și a
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prevederilor art. 2 alin. (1) – (2) și ale art. 14 din Contractul de delegare a gestiunii nr.
12016/02.08.2016, cu privire la realizarea, după data de 01.01.2016, a transferului deșeurilor
colectate din zona I - Dorohoi de către operatorul CIMD ca urmare a preluării exploatării stației
și a transportului acestora la depozitare la CIMD Stăuceni.
În cazul în care gestionarea activităților de transfer la nivelul zonei I – Dorohoi nu se va realiza
în conformitate cu prevederile contractului de delegare nr. 12016/02.08.2016 și a celor din
documentele instituționale ale proiectului SIMD, se poate considera că stația de transfer Dorohoi nu
este integrată în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, prin urmare, nu
vor fi respectate condițiile care au stat la baza finanțării Proiectului POS Mediu, fapt ce poate
determina posibile sancțiuni aplicate de către finanțator, iar Județul Botoșani nu își poate asuma
acest risc.
Mai mult decât atât, Județul Botoșani și-a asumat, prin semnarea contractului de delegare nr.
12016/2016, anumite obligații față de operatorul CIMD Stăuceni care vizează predarea tuturor
bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și facilităților aferente Serviciului, împreună cu inventarul
existent, libere de orice sarcină, pe baza unui proces verbal de predare - primire anexă la contract,
acestea fiind bunuri de retur, prin care operatorul este obligat să-și realizeze activitatea de transfertransport deșeuri colectate din zona I – Dorohoi. Nerealizarea acestei activități (care a făcut obiectul
unei licitații publice) din cauza Delegatarului poate fi folosit de către S.C. Diasil Service S.R.L.
Suceava ca motiv de neîndeplinire a unor obligații contractuale în sarcina Consiliului Județean
Botoșani, urmare a nepredării unor bunuri spre operare, ceea ce îl poate îndreptăți să solicite eventuale
daune interese, risc pe care Județul Botoșani nu și-l poate asuma.
Precizăm faptul că Municipiul Dorohoi, prin autoritatea deliberativă, a avizat/aprobat,
direct sau prin mandat acordat A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani, acte administrative care au
stat la baza aprobării și implementării proiectului de investiție ,,Sistem integrat de management
al deșeurilor în județul Botoșani”, în care sunt prevăzute fluxurile de gestionare a deșeurilor din zona
I - Dorohoi, modul de operare a activităților specifice serviciului de salubrizare (colectare,
transfer/transport, sortare și depozitare), modul de integrare a proiectelor PHARE în sistemul integrat
de gestionare a deșeurilor în sistem regional, adică județean și a semnat Contractul de asociere nr.
12483/21.10.2009 pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în
județul Botoșani”, asumându-și condițiile de realizare a acestuia.
Consiliul Județean Botoșani și A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani au obligația de a implementa,
pe o perioada de minimum 5 ani, prevederile Aplicației de finanțare a Proiectului ”Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Botoșani”, cu actualizarea prevederilor legislației specifice în
vigoare și cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (12) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul
că proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu
prevederile contractului de finanțare.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, coroborate cu prevederile contractului de finanțare
conform cărora Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, este
responsabil de operarea tuturor bunurilor achiziționate, respectiv realizate prin Proiect, considerăm
că sunt întrunite condițiile legale pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii
Consiliului Județean Botoșani în vederea aprecierii oportunității și necesității, cu propunerea de
adoptare a actului administrativ care să prevadă aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri
imobile, având datele de identificare conform Anexei la proiectul de hotărâre inițiat, din
domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani.
În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin (5) lit. m) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani asigură,
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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,
Geanina PINTILII

Director executiv,
Iulian MICU

Director executiv,
Amalia MARIAN
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