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              Proiect 

Nr. 96 din 25.03.2021 

  

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului 

public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”,  

lot 1 Dorohoi  

 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____03.2021, 

 

 

urmare a adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 

322/17.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4648/17.03.2021,       
 

analizând Referatul de aprobare nr. 5196/25.03.2021 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public 

de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, 
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 5197/25.03.2021 al Direcției Administrarea 

Patrimoniului, Direcției Buget-Finanțe, 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, 
         

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 6 alin. (3), art. 7 și ale art. 13 alin. (1) lit. b) și (2) 

din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 8 alin. (1) și (3) lit. d2), art. 10 alin. (4) - (5), art. 24 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 5 alin. (1) lit. f) și ale art. 18 alin. (2) lit. i) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, 

- Contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 – ”Concesionarea serviciului public de 

colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, 
 

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,  
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h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani 

pentru încheierea actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 – 

”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul 

Botoșani”, lot 1 Dorohoi, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe 

seama Județului Botoșani, aprobarea actului adițional prevăzut la art. 1. 

Art. 3 Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară                          

”ECOPROCES” Botoșani să semneze, în numele și pe seama Județului Botoșani, actul adițional 

prevăzurt la art. 1. 

Art. 4 Președintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile de specialitate din cadrul 

aparatului propriu, și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______ din _____.2021 
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                                                                                                                         Anexa 

                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                               nr. _____/_____.2021  

                                                                                                                         

                                                                                                                         nr. file: 2 

 

  

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 6 

 

 la Contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 – ”Concesionarea serviciului 

public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, 

lot 1 Dorohoi 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 
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ACT ADIȚIONAL NR. 6 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII 

“CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT 

A DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI “ 

LOT 1 DOROHOI – NR. 892/04.07.2017 

 

Părțile: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoproces Botoșani, cu sediul în Botoșani strada Cuza Vodă nr. 

2, județul Botoșani, înregistrată în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria Botoșani cu numărul 

8 din 29.01.2009, cod unic de înregistrare 25289967, cont IBAN RO17RNCB0041112671980001 deschis la B.C.R. 

Sucursala Botoșani, reprezentată de d-l Dorin Birta, având funcţia de Președinte ADI, împuternicit prin HCL 

Dorohoi nr  …/….. și prin  HCJ Botoșani nr. …/….. 

 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

- Municipiul Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, strada Grigore Ghica nr. 34,  județul Botoșani, reprezentat de 

Dorin Alexandrescu în calitate Primar,  

- Județul Botoșani, cu sediul în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, reprezentat de Doina-Elena Federovici în 

calitate de Președinte,  

având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează ”Delegatar”), pe de o parte, 

și 

S.C. FRITEHNIC S.R.L. Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, strada Grigore Alex. Ghica, nr. 110, Județ 

Suceava, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Suceava cu numărul J33/810/2013, 

cod unic de înregistrare 32391250, tel./fax 0230/530304, cont IBAN RO15 TREZ 5915 069X XX00 8593 deschis 

la Trezoreria Suceava, reprezentată de Florea Răzvan Ilie - administrator, în conformitate cu Acordul de asociere 

S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava & S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava & S.C. Ritmic Com S.R.L. Suceava, având 

număr de autentificare 2348 din 25.05.2017, în calitate de parte delegată, denumită în cele ce urmează „Delegat”, 

pe de altă parte, 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 

Am convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani” nr. 

892/04.07.2017, denumit în continuare “Contract“. 

Art. 1 Se completează Anexa 4 la Contractul de delegare – “Inventarul bunurilor mobile și imobile, 

proprietate a Consiliului Județean Botoșani, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului”, cu 

Bunurile de Retur prevăzute în  Anexa la prezentul Act aditional.  

Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate. 

Prezentul Act adițional este încheiat în limba romană, în 4 (patru) exemplare originale. 

 

DELEGATAR,          DELEGAT, 

   A.D.I. Ecoproces Botoșani      S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava 

         Membru asociere 

Președinte,    Director executiv,     Administrator, 

Dorin Birta  Ovidiu Aparaschivei    Răzvan Florea 

       Asocierea S.C. Florconstruct S.R.L.&  

             S.C. Fritehnic S.R.L. & S.C. Ritmic Com S.R.L.  

Conform Acord de Asociere  

 nr. autentificare 2348/25.05.2017 



                                                                                                                                                    Anexă la Actul Adițional nr. 6  la Contract delegare 
                                                                                                                                                                                       “ Concesionarea serviciului public de colectare şi transport 

                                                                                                                                                                                                a deşeurilor municipale solide în Judeţul Botoșani “ 

                                                                                                                                                                        Nr. 892/04.07.2017 

ANEXA 4 (COMPLETARE)  - INVENTARUL BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE, PROPRIETATE A DELEGATARULUI, 
CONCESIONATE DELEGATULUI (BUNURI DE RETUR) 

 
I. ZONA TRANSFER DOROHOI 

1. Platforme de colectare și containere 

Nr 
crt 

Localitate 

Repartizarea platformelor de colectare pe 
tipuri/valoare inventar (lei) 

Total nr. 
platforme/

valoare 
totală (lei) 

Nr containere pe tipuri/valoare inventar (lei) 
Total nr. 

containere 
/valoare 

totală (lei) Tip 1  Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 6 rezidual H&C P&M sticla 

25  Dorohoi         
47/ 

295.157,71 
47/ 

295.157,71 
267/ 

551.138,44 
62/  

73.085,83 
124/ 

141.577,56 
62/ 

133.577,99 
515/ 
899.379,82 

25.1 Mun. Dorohoi     45 45      

25.2 Dealu Mare     1 1      

25.3 Loturi Enescu     1 1      

25.4 Progresul            

 TOTAL     
47/ 

295.157,71 
47/ 

295.157,71 
267/ 

551.138,44 
62/  

73.085,83 
124/ 

141.577,56 
62/ 

133.577,99 
515/ 

899.379,82 

 
DELEGATAR,          DELEGAT, 

A.D.I. Ecoproces Botoșani        S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava 

Membru asociere 

Președinte,     Director executiv,        Administrator, 

Dorin Birta   Ovidiu Aparaschivei       Răzvan Florea 

        Asocierea S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava & 

        S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava & S.C. Ritmic Com S.R.L. Suceava 

Conform Acord de Asociere – nr. autentificare 2348/25.05.2017 
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Nr. 5196/25.03.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

  Doamnelor și Domnilor Consilieri,  

 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind modificarea contractului de delegare nr. 892/ 

04.07.2017 – ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide 

în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, în forma prezentată în Anexa la proiectul de hotărâre.  

Prin adresa nr. 322/17.03.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” 

Botoșani comunică intenția de adiționare a contractului de delegare ”Concesionarea serviciului public 

de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, în sensul  

completării Inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate 

Delegatului pe întreaga durată a contractului (Bunuri de retur) prevăzut în Anexa 4 la contract. 

Acest demers este motivat de faptul că, începând cu data de 01.04.2021, activitatea de colectare 

separată și transport separat pentru deșeurile municipale generate în toată zona I – Dorohoi (inclusiv în 

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. 

Până la data de 31.03.2021, activitatea de colectare separată/transport separat a deșeurilor în 

Municipiul Dorohoi continuă să fie efectuată de către operatorul S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. 

Dorohoi, în baza contractul 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. 

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru 

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

cărora Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, este responsabil 

de operarea tuturor bunurilor achiziționate, respectiv realizate prin Proiect, se impune efectuarea 

demersurilor necesare în vederea predării bunurilor aparținând domeniului public al Județului 

Botoșani (bunuri care au fost repartizate Municipiul Dorohoi pentru desfășurarea activității de colectare 

separată a deșeurilor în municipiu), către operatorul zonal S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava. 

Menționăm faptul că aceste bunuri pot fi predate operatorului zonal,  prin proces - verbal de 

predare primire, doar după completarea în mod corespunzător a Anexei nr. 4 - Inventarul 

bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga durată 

a contractului, care sunt bunuri de retur la contractul de delegare nr. 892/04.07.2017. 

Astfel, actul adițional ce urmează a fi încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani, în baza mandatului acordat de către unitățile administrativ-teritoriale 

membre interesate, implică completarea Anexei 4 – Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate 

a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga durată a contractului (Bunuri de retur) la 

contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 încheiat pentru zona 1 Dorohoi cu bunurile aparținând 
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domeniului public al Județului Botoșani, necesare desfășurării activității de colectare separată a 

deșeurilor în Municipiul Dorohoi. 

Consiliul Județean Botoșani și A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani au obligația de a implementa, pe 

o perioada de minimum cinci 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. 5197/25.03.2021 
 

Direcția Administrarea 

Patrimoniului 

Direcția Servicii 

Publice 

Direcția Buget-

Finanțe 

Direcția Juridică, Administrație 

 Publică Locală 

   

 Avizat, 

Administrator Public, 

Constantin-Cristian NISTOR  

 

 

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”. 

Gestionarea în comun a activităților legate de managementul deșeurilor, componente ale 

serviciului de salubrizare, care sunt în responsabilitatea fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “ECOPROCES” Botoșani, este realizată sub forma gestiunii delegate, în baza 

contractelor de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de colectare a deșeurilor 

municipale solide din localități și transportul acestora la stațiile de transfer și la platformele publice, 

sau direct la depozit, contracte care au fost atribuite operatorilor zonali în urma procedurilor de licitație 

publică organizate în acest sens. Județul Botoșani este împărțit în 5 (cinci) zone de colectare, pentru 

fiecare dintre ele fiind atribuit câte un contract de delegare a gestiunii. 

Aceste contracte de delegare au fost aprobate prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și au fost semnate de către președintele Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoșani, în numele și pe seama unităților 

administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora, acordat în conformitate cu prevederilor 

art. 10 alin. (4) - (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (1) din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru zona I – Dorohoi, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani a 

atribuit și semnat, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre din zona 

respectivă, contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 – ”Concesionarea serviciului public de colectare 

și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, operatorul care 

prestează activitatea de colectare separată și transport separat (până la stația de transfer Dorohoi) a 

deșeurilor din zonă fiind operatorul S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava, acesta începându-și activitatea la 
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data de 25.09.2017, în toate unitățile administrativ-teritoriale din zonă, mai puțin în Municipiul 

Dorohoi. 

Prin adresa nr. 322/17.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4648/ 

17.03.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani comunică intenția de 

adiționare a contractului de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a 

deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 Dorohoi, în sensul  completării Inventarului 

bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga durată 

a contractului (Bunuri de retur) prevăzut în Anexa 4 la contract. 

Acest demers este motivat de faptul că, începând cu data de 01.04.2021, activitatea de colectare 

separată și transport separat pentru deșeurile municipale generate în toată zona I – Dorohoi (inclusiv 

în 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. 

Până la data de 31.03.2021, activitatea de colectare separată/transport separat a deșeurilor în 

Municipiul Dorohoi continuă să fie efectuată de către operatorul S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. 

Dorohoi, în baza contractul 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. 

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru 

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

conform cărora Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, este 

responsabil de operarea tuturor bunurilor achiziționate, respectiv realizate prin Proiect, se impune 

efectuarea demersurilor necesare în vederea predării bunurilor aparținând domeniului public 

al Județului Botoșani (bunuri care au fost repartizate Municipiului Dorohoi pentru desfășurarea 

activității de colectare separată a deșeurilor în municipiu), către operatorul zonal S.C. Fritehnic 

S.R.L. Suceava. Menționăm faptul că aceste bunuri pot fi predate operatorului zonal,  prin proces 

- verbal de predare primire, doar după completarea în mod corespunzător a Anexei nr. 4 - 

Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe 

întreaga durată a contractului, care sunt bunuri de retur la contractul de delegare nr. 

892/04.07.2017. 

Astfel, actul adițional ce urmează a fi încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani, în baza mandatului acordat de către unitățile administrativ-teritoriale 

membre interesate, implică completarea Anexei 4 – Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate 

a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga durată a contractului (Bunuri de retur) la 

contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 încheiat pentru zona 1 Dorohoi cu bunurile aparținând 

domeniului public al Județului Botoșani, necesare desfășurării activității de colectare separată a 

deșeurilor în Municipiul Dorohoi. 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, ”fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal 

în Adunarea Generală”, iar ”pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiți Asociați, 

respectiv Asociații care vor delega/au delegat împreună gestiunea Serviciului lor/activităților 

componente ale Serviciului lor în baza aceluiași Contract de Delegare și/sau, după caz, Asociații 

beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor) precum și Asociații 

deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în continuare ”Asociați implicați”, doar 

reprezentanții acestora au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale”. 

Astfel, Consiliul Judeţean Botoşani, ca şi autoritate deliberativă a Judeţului Botoşani, acordă 

mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, 
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aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de delegare nr. 892/04.07.202 - “Concesionarea 

serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 

Dorohoi, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4)-(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 6 alin. 

(3) din Legea nr. 101/2006 a seviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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: 

1. Acordarea unui mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani 

pentru încheierea actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 892/04.07.2017 – 

”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul 

Botoșani”, lot 1 Dorohoi. 

2. Acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe 

seama Județului Botoșani, aprobarea actului adițional prevăzut la punctul nr. 1. 

3. Împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” 

Botoșani pentru a semna, în numele și pe seama Județului Botoșani, actul adițional prevăzut la punctul 

nr. 1. 

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, 

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. 
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