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                                                                                                                                    PROIECT 

Nr. 98 din 19.04.2022 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Botoșani” 
 
 

         Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedință ordinară la data de 28.04.2022, 

 

analizând Referatul de aprobare nr. 7686/19.04.2022 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind necesitatea și oportunitatea modificării valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul 

de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, 
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 7687/19.04.2022 al Direcţiei Servicii Publice și Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Botoşani, 

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014 privind înființarea, 

organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul 

Botoșani (SIMD), 
           

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 44 alin. (2) lit. d) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire 

şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, având ca obiect 

implementarea proiectului de investiție ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, 
 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
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hotărăște: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de 

întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani”, de la 74,04 lei/to la 50,00 lei/to, începând cu data de 01.05.2022. 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______ din _____.2022 
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Nr. 7686/19.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

  Doamnelor și Domnilor Consilieri,  
 

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a modificării valorii ”cotei de 

dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aferent proiectului 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 

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

aspecte esențiale: 

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

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

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

Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani); 

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

- derularea contractelor de lucrări pentru construirea elementelor componente ale Sistemului 

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

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

salubrizare în etapa operațională a proiectului. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014 privind înființarea, 

organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul 

Botoșani (SIMD), s-a aprobat, ca modalitate de organizare, funcționare și realizare a activităților 

specifice serviciului public de salubrizare de interes județean aferent SIMD, gestiunea delegată prin 

concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dar și în baza studiului de oportunitate 

pentru fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, 

document aprobat prin aceeași hotărâre. 

În cadrul Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de depozitare, tratare și 

valorificare deșeuri municipale nepericuloase în Județul Botoșani – administrare a stațiilor de 

transfer, sortare a deșeurilor municipale si administrare a depozitului de deșeuri aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014, a fost stabilit nivelul ”cotei de 

dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID), ca și obligație legală 
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și contractuală impusă de către finanțator, fiind aprobat, la acea dată, un cuantum fix de 74,04 lei/to, 

avându-se în vedere următoarele categorii de costuri: 

- costuri cu dezvoltarea sistemului (Construire celula 2: Total investiție conform Analizei 

Cost - Beneficiu Proiect = 3.000.000 euro); 

- monitorizare depozite închise prin proiect (30.000 euro/an/depozit închis); 

- funcționare Unitate Management Proiect (182.400 euro/an, conform Raport Instituțional; 

include și organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului); 

- amortizarea investițiilor realizate prin proiect. 

Valoarea stabilită a ”cotei de dezvoltare” este componentă a taxei speciale de salubrizare și este 

virată direct de către unitățile administrativ-teritoriale membre A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani în 

contul Fondului IID deschis la nivelul Județului Botoșani. Acest cont este alimentat cu sume 

reprezentând produsul dintre ,,cota de dezvoltare” și cantitatea de deșeuri depozitată la Centrul 

Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) Stăuceni, utilizarea acestor venituri realizându-se cu 

respectarea prevederilor legale și ale contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru 

implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”. 

Referitor la funcționalitatea sistemului integrat de management al deșeurilor de la nivelul 

Județului Botoșani, putem identifica modificări de natură tehnico – tehnologică generate de achiziția 

unei stații de osmoză inversă de capacitate 150 mc/zi levigat tratat (inclusiv echipamente auxiliare) 

și includerea acesteia în fluxul tehnologic al stației de epurare levigat finanțată prin POS Mediu. 

Achiziția și recepția stației de osmoză inversă generează o serie de cheltuieli de capital, 

cheltuieli de operare și întreținere (O&I), cu influențe asupra tarifului de depozitare deșeuri și, 

implicit, asupra taxei speciale de salubrizare. 

În luna februarie 2022, operatorul CIMD Stăuceni a propus Consiliului Judetean Botosani, 

conform prevederilor contractuale şi legale în vigoare, modificarea tarifului de depozitare prin 

includerea în tarif şi a cheltuielilor de investiţii, respectiv de operare și întreținere (O&I) a staţiei de 

osmoză inversă, modificarea tarifului de sortare deşeuri municipale, precum şi modificarea tarifului 

de transport/transfer deşeuri, valori care, adăugate la tarifele de colectare deşeuri, la ”contribuţia 

pentru economia circulară” și la ”cota de dezvoltare” depăşesc valorile aprobate ale taxelor speciale 

de salubrizare aprobate. 

În aceste condiţii, pentru a se asigura funcţionalitatea şi sustenabilitatea proiectului 

investițional, astfel încât investiţiile realizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile, pentru a asigura o taxă suportabilă pentru populaţie în contextul actual, se propune 

aprobarea modificării ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul IID aferent proiectului 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, în sensul reducerii valorii de 

74,04 lei/to la valoarea de 50 lei/to, propunere motivată de următoarele considerente: 

- soldul contului la data de 01.04.2022 este de 23.611.353,20 lei (aproximativ 4,78 milioane 

euro), fiind asigurate atât suma prevazută în aplicaţia de finanţare pentru construirea celulei nr. 2 (3 

milioane euro), cât şi sumele pentru înlocuirea bunurilor de retur create prin proiect care necesită 

înlocuire (echipamente de colectare şi transport); 

-  luând în considerare gradul de umplere a depozitului de deşeuri (este sub 45% după 5 ani 

şi 8 luni de operare), aplicarea unei cote de dezvoltare diminuate la 50 lei/to (aprox 65% din valoarea 

actuală) menține premisele de a se colecta, până la umplerea celulei nr. 1 a depozitului, o sumă de 

cca. 5,6 milioane de euro, suplimentar sumei deja constituite; 

- diferența de 24,04 lei/to, care reprezintă aproximativ 35% din valoarea actuală a ”cotei de 

dezvoltare”, a fost estimată luând în considerare cheltuielile privind amortizarea instalației de tratare 

levigat tip osmoză inversă; 



- nivelul actual al ”cotei de dezvoltare” include și acoperirea fondului de salarii pentru 

personalul Unității de Management a Proiectului (UMP), respectiv 182.000 Euro/an, care include și 

o cota pentru organizarea de campanii de constientizare a populatiei (50.000 Euro/an), însă, salariile 

membrilor UMP au fost plătite întotdeauna și sunt plătite în continuare din bugetul județului, iar 

campaniile de informare și conștientizare sunt realizate de către operatorii de salubrizare, cu 

decontare din tarifele de operare, neutilizându-se sume din Fondul IID în acest sens; 

- valoarea ”cotei de dezvoltare” va fi recalculată odată cu implementarea proiectului 

”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – 

asistență tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315, ce urmează a fi depus spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- în cadrul Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de depozitare, 

tratare și valorificare deșeuri municipale nepericuloase în Județul Botoșani – administrare a 

stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale si administrare a depozitului de deșeuri aprobat, 

consultantul recomandă ca ”în cazul în care se constată că valoarea Fondului IID depășește 

necesarul de investiții/costuri ce pot fi acoperite din acest fond, se recomandă scăderea, în 

consecință, a taxei de dezvoltare pentru anul/anii următori de operare”. 

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus, prin urmare supun atenției 

dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.  
 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 
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Direcția Servicii Publice  Direcția Juridică, Administrație  

Publică Locală  

     Nr. 7687/19.04.2022   

 

 Avizat, 

 VICEPREȘEDINTE, 

 

Dorin BIRTA  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 

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

aspecte esențiale: 

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

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

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

Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani); 

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

- derularea contractelor de lucrări pentru construirea elementelor componente ale Sistemului 

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

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

salubrizare în etapa operațională a proiectului. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014 privind înființarea, 

organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul 

Botoșani (SIMD), s-a aprobat, ca modalitate de organizare, funcționare și realizare a activităților 

specifice serviciului public de salubrizare de interes județean aferent SIMD, gestiunea delegată prin 

concesiune, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. 

(2) lit. b) şi ale art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, dar și în baza studiului de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, document 

aprobat prin aceeași hotărâre. 

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

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

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

nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare 
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internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional 

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

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

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

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

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

continuare Fondul IID, se constituie şi se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

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

de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, 

operatorul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţă 

financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene are obligaţia ca, de la semnarea 

memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut, să constituie Fondul IID pe întreaga 

perioadă de viaţă a investiţiei.  

Conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, ”unitatea 

administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, 

după caz, cel puţin egale cu:   

a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

c) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul 

este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere 

cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare 

contractat de unitatea administrativ-teritorială; 

d) impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale; 

e) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID. 

f) TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de 

zile lucrătoare”.   

În cadrul Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de depozitare, tratare și 

valorificare deșeuri municipale nepericuloase în Județul Botoșani – administrare a stațiilor de 

transfer, sortare a deșeurilor municipale si administrare a depozitului de deșeuri aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 156/17.12.2014, a fost stabilit nivelul ”cotei de 

dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID), ca și obligație legală 

și contractuală impusă de către finanțator, fiind aprobat, la acea dată, un cuantum fix de 74,04 lei/to, 

avându-se în vedere următoarele categorii de costuri: 

- costuri cu dezvoltarea sistemului (Construire celula 2: Total investiție conform Analizei 

Cost-Beneficiu Proiect = 3.000.000 euro); 

- monitorizare depozite închise prin proiect (30.000 euro/an/depozit închis); 

- funcționare Unitate Management Proiect (182.400 euro/an, conform Raport Instituțional; 

include și organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului); 

- amortizarea investițiilor realizate prin proiect. 

Valoarea stabilită a ”cotei de dezvoltare” este componentă a taxei speciale de salubrizare și este 

virată direct de către unitățile administrativ-teritoriale membre A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani în 

contul Fondului IID deschis la nivelul Județului Botoșani. Astfel, acest cont este alimentat cu sume 

reprezentând produsul dintre ,,cota de dezvoltare” și cantitatea de deșeuri depozitată la Centrul 

Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) Stăuceni, utilizarea acestor venituri realizându-se cu 



respectarea prevederilor legale și ale contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru 

implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”. 

Facem precizarea că această componentă a taxei de salubrizare, denumită ,,cotă de dezvoltare”, 

așa cum este definită în studiul de oportunitate menționat și introdusă direct în taxa de salubrizare, 

nu  poate fi asimilată (ca formă sau ca fond) cu ”cotă de dezvoltare” definită în Ordinul ANRSC nr. 

109/2007, cotă care se constituie într-un cont distinct, ca fond ce se poate folosi numai pentru 

dezvoltarea sistemului. Denumirea a fost agreată de către AM POS Mediu, potrivit Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2008, fiind asimilată cu ,,redevența aferentă bunurilor concesionate 

societății comerciale/unității administrativ-teritoriale care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene”. 

Referitor la funcționalitatea sistemului integrat de management al deșeurilor de la nivelul 

Județului Botoșani, putem identifica modificări de natură tehnico – tehnologică generate de achiziția 

unei stații de osmoză inversă de capacitate 150 mc/zi levigat tratat (inclusiv echipamente auxiliare) 

și includerea acesteia în fluxul tehnologic al stației de epurare levigat finanțată prin POS Mediu. 

Față de acestea, menționăm că, din punctul de vedere al proiectului depozitului, conformitatea 

față de BAT („cele mai bune tehnici disponibile“) este asigurată atâta vreme cât proiectul se bazează 

pe cerințele tehnice stipulate în Anexa 1 a Directivei 1999/31/CE, referitoare la: amplasare, controlul 

calității apei și gestionare a levigatului, protecția solului și a apei (barieră geologică, sistem de 

colectare a levigatului, sistem de etanșare a bazei și a suprafeței), controlul și gestionarea gazului, 

neplăcerile cauzate populației și pericole, stabilitate, bariere. Pentru tratarea levigatului rezultat din 

celula de depozitare nr. 1, conform documentațiilor tehnico-economice ale investiției, s-a construit o 

stație de tratare levigat având o capacitate de tratare de 50 mc levigat/zi, procesul tehnologic 

cuprinzând tratarea levigatului prin SBR și nanofiltrare, astfel încât apa eliminată în emisar să 

respecte cerințele NTPA 001/2002. În timp, s-a dovedit faptul că se impune o redimensionare a stației 

de tratare a levigat de la CIMD Stăuceni, așa cum a constatat și Garda Națională de Mediu – 

Comisariatul General, care, prin măsura nr. 2 din Nota de constatare nr. 202/27.11.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18157/09.12.2020, a impus, în sarcina 

operatorului CIMD Stăuceni, redimensionarea instalației de tratare levigat, ”în vederea 

stopării, formării de acumulări de levigat la baza depozitului și menținerea nivelului acestuia în 

corpul depozitului la un nivel minim, conform punctului 3.3.2 din Normativul Tehnic din 2004 privind 

depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004”. 

Prin adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4383/CM/22.01.2021 s-a 

precizat că nu sunt obiecții privind modificarea Planului de investiții – Anexa nr. 7 la Contractul de 

delegare nr. 12016/02.08.2016 - Contract 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, încheiat între Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, în calitate 

de Delegatar și S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava, în calitate de Delegat. Astfel, Județul Botoșani, 

împreună cu operatorul de salubrizare care gestionează CIMD Stăuceni a procedat la punerea în 

aplicare a planului de investiții, prin achiziția unei stații de osmoză inversă de capacitate 150 mc/zi 

levigat tratat (inclusiv echipamente auxiliare) și includerea acesteia în fluxul tehnologic al stației de 

epurare levigat finanțată prin POS Mediu. 

Achiziția și recepția stației de osmoză inversă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații 

tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție (recepție la terminarea lucrărilor și 

recepția punerii în funcțiune a capacității de producție, probe tehnologice, verificarea condițiilor 

pentru exploatarea normală la întreaga capacitate, asigurarea indicatorilor de calitate și a 

performanțelor tehnico-economice aprobate), generează o serie de cheltuieli de capital, cheltuieli de 

operare și întreținere (O&I), cu influențe asupra tarifului de depozitare deșeuri și, implicit, asupra 

taxei speciale de salubrizare. 

Menționăm faptul că investiţia privind staţia de osmoză inversă a fost realizată de către 

operator, prin urmare, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, investiţiile realizate de operatorii de drept privat din fonduri proprii pentru 

reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către 

aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. În aceste condiţii, 



Consiliul Judetean Botosani nu poate deconta investiţia din Fondul IID care, la data de de 01.04.2022 

este de 23.611.353,20 lei (aproximativ 4,78 milioane euro). 

 În luna februarie 2022, operatorul CIMD Stăuceni a propus Consiliului Judetean Botosani, 

conform prevederilor contractuale şi legale în vigoare, modificarea tarifului de depozitare prin 

includerea în tarif şi a cheltuielilor de investiţii, respectiv de operare și întreținere (O&I) a staţiei de 

osmoză inversă, modificarea tarifului de sortare deşeuri municipale, precum şi modificarea tarifului 

de transport/transfer deşeuri, valori care, adăugate la tarifele de colectare deşeuri, la ”contribuţia 

pentru economia circulară” și la ”cota de dezvoltare” depăşesc valorile aprobate ale taxelor speciale 

de salubrizare aprobate. 

În aceste condiţii, pentru a se asigura funcţionalitatea şi sustenabilitatea proiectului 

investițional, astfel încât investiţiile realizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile, pentru a asigura o taxă suportabilă pentru populaţie în contextul actual, se propune 

aprobarea modificării ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul IID aferent proiectului 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, în sensul reducerii valorii 

de 74,04 lei/to la valoarea de 50 lei/to, propunere motivată de următoarele considerente: 

- soldul contului la data de 01.04.2022 este de 23.611.353,20 lei (aproximativ 4,78 milioane 

euro), fiind asigurate atât suma prevazută în aplicaţia de finanţare pentru construirea celulei nr. 2 (3 

milioane euro), cât şi sumele pentru înlocuirea bunurilor de retur create prin proiect care necesită 

înlocuire (echipamente de colectare şi transport); 

-  luând în considerare gradul de umplere a depozitului de deşeuri (este sub 45% după 5 ani 

şi 8 luni de operare), aplicarea unei cote de dezvoltare diminuate la 50 lei/to (aprox 65% din valoarea 

actuală) menține premisele de a se colecta, până la umplerea celulei nr. 1 a depozitului, o sumă de 

cca. 5,6 milioane de euro, suplimentar sumei deja constituite; 

- diferența de 24,04 lei/to, care reprezintă aproximativ 35% din valoarea actuală a ”cotei de 

dezvoltare”, a fost estimată luând în considerare cheltuielile privind amortizarea instalației de tratare 

levigat tip osmoză inversă; 

- nivelul actual al ”cotei de dezvoltare” include și acoperirea fondului de salarii pentru 

personalul Unității de Management a Proiectului (UMP), respectiv 182.000 Euro/an, care include și 

o cota pentru organizarea de campanii de constientizare a populatiei (50.000 Euro/an), însă, salariile 

membrilor UMP au fost plătite întotdeauna și sunt plătite în continuare din bugetul județului, iar 

campaniile de informare și conștientizare sunt realizate de către operatorii de salubrizare, cu 

decontare din tarifele de operare, neutilizându-se sume din Fondul IID în acest sens. Având în vedere 

cantitățile depozitate în ultimul an calendaristic (78.500 tone), până la finalul perioadei contractuale 

a contractului de delegare nr. 12016/02.08.2016 (31.08.2024), reducerea valorii ”cotei de dezvoltare” 

cu 24,04 lei/to va duce la o scădere a sumelor încasate la Fondul IID cu 24,04 lei/to x (78.500 to/an 

x 2,33 ani) = 24,04 lei/to x 181.740 to = 4.397.036,20 lei. Concomitent, valoarea constituită deja în 

Fondul IID corespunzătoare cotei de salarizare UMP și conștientizare, în perioada 1 septembrie 2016 

până la 31.04.2022, este de 802.560 lei/an x 5,66 ani = 4.542.489,60 lei. Sumele sunt comparabile, 

iar scăderea valorii ”cotei de dezvoltare” este posibilă în condițiile în care economia lunară 

corespunzătoare asigurării cheltuielilor corespunzătoare salariilor UMP și acțiunilor de conștientizare 

din alte surse este de 802.560 lei/an : 12 luni = 66.880 lei/lună;       

- valoarea ”cotei de dezvoltare va fi recalculată odată cu implementarea proiectului ”Investiții 

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

tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315, ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- în cadrul Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de depozitare, 

tratare și valorificare deșeuri municipale nepericuloase în Județul Botoșani – administrare a 

stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale si administrare a depozitului de deșeuri aprobat, 

consultantul recomandă ca ”în cazul în care se constată că valoarea Fondului IID depășește 



necesarul de investiții/costuri ce pot fi acoperite din acest fond, se recomandă scăderea, în 

consecință, a taxei de dezvoltare pentru anul/anii următori de operare”. 

De asemenea, menționăm că demersul actual de reducere a valorii ”cotei de dezvoltare” se face 

într-o corelare între sursele investiționale asigurate și timp, evitându-se acumularea unor sume 

excesive și blocarea lor într-un cont. 

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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