PROIECT
Nr. 152 din 10.12.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat
între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii
finanțării și implementării proiectului
”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu
instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___ decembrie 2020,
urmare a solicitării din partea Administrației Fondului pentru Mediu din data de 18.09.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12707/21.09.2020, precum și a clarificărilor
înaintate în data de 09.12.2020, înregistrate cu nr. 18124/09.12.2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 18154/09.12.2020 al Președintelui Consiliului Botoșani
privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația
Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării
proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu
instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 18155/09.12.2020 al Direcţiei Servicii Publice și
Direcţiei Juridice, Administraţie 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,
în conformitate cu prevederile:
- Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de
proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat la nivelul Ministerului Fondurilor
Europene,
- Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
942/2017,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în
vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică
(TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri
colectate separat”.
Art. 2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru
Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație
tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie
anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”, în forma prezentată în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele
Județului Botoșani, Acordul de parteneriat menționat la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr.______ din _____.2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. _____/_____.2020
nr. file: 4

ACORD DE PARTENERIAT
în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului
”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie
anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate
separat”

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel–Stelică BEJENARIU

Nr. 18154/09.12.2020
REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și Domnilor Consilieri,
Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a parteneriatului și de încheiere a unui
acord de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean
și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și
implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă,
împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”.
În contextul aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007, politica naţională de
dezvoltare a României s-a conformat tot mai mult politicilor, obiectivelor, principiilor şi
reglementărilor comunitare în acest domeniu, în vederea asigurării dezvoltării socio-economice de tip
„european” şi a reducerii, în cel mai scurt timp, a disparităţilor importante faţă de Uniunea Europeană.
În cadrul acestui demers, potrivit angajamentelor asumate de România în faţa Comisiei Europene,
autoritățile statului trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente
economice importante pentru modernizarea gestionării deşeurilor, dar și pentru implementarea
legislaţiei europene în domeniul protecției mediului.
Având în vedere principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene, precum și eventualele
consecinţe ale neîndeplinirii obligaţiilor angajate de autorităţile române în faţa Comisiei Europene,
pentru evitarea oricăror riscuri de natură să conducă la imposibilitatea punerii în aplicare a acestor
angajamente asumate, se impune instituirea unor măsuri punctuale pentru implementarea unor acțiuni
comune la nivel național, în ceea ce privește reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.
În acest sens, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deșeurilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
conform căruia, în cazul proiectelor de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz),”se acceptă pregătirea portofoliului de proiecte de tip
A.2 în mod centralizat de către o instituție de la nivelul administrației publice centrale cu atribuții în
domeniul protecției mediului, în condițiile prezentării unui acord de parteneriat cu CJ și ADI”.
Astfel, Administrația Fondului pentru Mediu a transmis Consiliului Județean Botoșani, în
vederea consultării condițiilor și criteriilor de eligibilitate pentru obținerea finanțării, Ghidul de
finanțare, precum și Acordul de Parteneriat (Anexa 9 a Ghidului de finanțare, refăcută specific și
aprobată la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu, împreună cu reprezentanți din partea
Ministerului Fondurilor Europene), pentru însușirea acestuia.
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi
responsabilităţile ce le revin partenerilor în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de
digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii
de mediu în condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea
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numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în
România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea
gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.
Prin participarea la pregătirea în comun, în cadrul unui singur contract de asistență tehnică
(gestionat la nivelul administrației publice centrale), pentru pregătirea aplicației de finanțare (inclusiv
documente suport) aferente instalației de digestie anaerobă și instalației de tratare mecano-biologică
(TMB) cu digestie anaerobă, este redus timpul de pregătire a documentației de accesare a finanțării și
de încadrare a implementării investițiilor în perioada actuală de programare.
În conformitate cu prevederile art. 173 - Atribuţiile consiliului judeţean alin. (1) lit. e) și alin. (7)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul
județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
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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Nr. 18155/09.12.2020
Direcția Servicii Publice

Direcția Juridică, Administrație
Publică Locală

RAPORT DE SPECIALITATE
În contextul aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007, politica naţională de
dezvoltare a României s-a conformat tot mai mult politicilor, obiectivelor, principiilor şi
reglementărilor comunitare în acest domeniu, în vederea asigurării dezvoltării socio-economice de
tip „european” şi a reducerii, în cel mai scurt timp, a disparităţilor importante faţă de Uniunea
Europeană. În cadrul acestui demers, potrivit angajamentelor asumate de România în faţa Comisiei
Europene, autoritățile statului trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor
instrumente economice importante pentru modernizarea gestionării deşeurilor, dar și pentru
implementarea legislaţiei europene în domeniul protecției mediului.
Având în vedere principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene, precum și eventualele
consecinţe ale neîndeplinirii obligaţiilor asumate de autorităţile române în faţa Comisiei Europene,
pentru evitarea oricăror riscuri de natură să conducă la imposibilitatea punerii în aplicare a acestor
angajamente luate, se impune instituirea unor măsuri punctuale pentru implementarea unor acțiuni
comune la nivel național, în ceea ce privește reducerea numărului depozitelor neconforme şi
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.
În vederea conformării cu cerințele de mediu din legislația europeană a fost elaborat și aprobat,
prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, care este un
document național de planificare ce reprezintă un instrument de bază prin care se asigură
implementarea, în România, a politicilor Uniunii Europene în domeniu deșeurilor.
În cadrul acestui document de planificare, cheltuielile de investiții publice pentru fiecare județ
au fost incluse în Tabelul III-33 Necesarul de investiții publice pentru fiecare județ, Județul Botoșani
fiind prevăzut cu suma de 6.650.000 euro pentru instalație de digestie anaerobă (instalație de tratate a
biodeșeurilor colectate separat) și cu suma de 9.360.000 euro pentru instalație de tratare mecanobiologică (TMB).
În baza principiilor și obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deșeurilor
(PNGD), cât şi în Strategia Naţională de Gestionare a Deșeurilor și în Planul Regional de Gestionare
a Deșeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est, la nivelul Județului Botoșani a fost elaborat documentul
strategic”Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”, aflat în
prezent în procedură de evaluare strategică de mediu.
Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani (PJGD), 2020-2025
reprezintă principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deșeurilor în județ, util pentru
urmărirea fluxurilor de deșeuri, pentru organizarea gestionării acestora, inclusiv în ce privește
estimarea necesarului de investiții pentru atingerea țintelor de colectare, reciclare, valorificare și
tratare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora. Atingerea acestor ținte este o responsabilitate a
autorităților locale, împărțită cu comunitatea, față de angajamentele și obligațiile asumate de
România ca Stat Membru al Uniunii Europene.
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Acest plan realizează o diagnoză a sistemului actual de gestiune a deșeurilor și o prognoză a
evoluției cantităților de deșeuri municipale și, în baza acestor prognoze, s-a realizat proiectarea unei
viziuni strategice asupra reorganizării gestiunii deșeurilor municipale, fiind cuantificate obiectivele
generale și formulate măsurile necesare dezvoltării unui sistem integrat de management durabil al
deșeurilor municipale.
Trebuie menționat faptul că, în cadrul proiectului de investiție “Sistem de management integrat
de gestionare a deșeurilor în județul Botoșani” (SIMD), finanțat prin Programul Operațional
Sectorial de Mediu și implementat de către Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar
final, s-au realizat investiții în bunuri de infrastructură aferente activităților componente ale
serviciului de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv construirea
unui depozit conform și a unei stații de sortare în cadrul Centrului Integrat de Management al
Deșeurilor (CIMD) Stăuceni, care au fost puse în funcțiune în anul 2016.
Investițiile cuprinse în PJGD vin în completarea celor realizate prin SIMD, astfel PJGD
constituie baza de la care se vor elabora proiecte pentru obținerea finanțării care să ofere sprijinul
necesar atingerii obiectivelor și țintelor asumate.
Pentru creșterea gradului de pregătire pentru reciclarea deșeurilor în România, precum și în
vederea respectării ierarhiei deșeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte
metode de valorificare, inclusiv tratare și eliminare, închiderea și reabilitarea de depozite neconforme
și deschiderea/extinderea de noi depozite, precum și pentru implementarea sistemelor de colectare
separată), Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deșeurilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Conform acestui ghid, în cazul proiectelor de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), activități orientative cuprinse la litera E, ”se
acceptă pregătirea portofoliului de proiecte de tip A.2 în mod centralizat de către o instituție de la
nivelul administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției mediului, în condițiile
prezentării unui acord de parteneriat cu CJ și ADI”.
Proiectele de tip A.2, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, sunt ”proiecte noi
integrate/individuale în acord cu prevederile PNGD și planurilor județene de gestionare a
deșeurilor adoptate în anul 2020 și care să fie complementare, după caz, investițiilor deja realizate,
contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu
prevederile directivelor aplicabile sectorului”.
Precizăm faptul că, prin participarea la pregătirea în comun, în cadrul unui singur contract de
asistență tehnică (gestionat la nivelul administrației publice centrale), pentru pregătirea aplicației de
finanțare (inclusiv documente suport) aferente instalației de digestie anaerobă și instalației de tratare
mecano-biologică (TMB) cu digestie anaerobă, este redus timpul de pregătire a documentației de
accesare a finanțării și de încadrare a implementării investițiilor în perioada actuală de programare.
În acest sens, Administrația Fondului pentru Mediu a transmis Consiliului Județean Botoșani,
în vederea consultării condițiilor și criteriilor de eligibilitate pentru obținerea finanțării, Ghidul de
finanțare, precum și Acordul de Parteneriat (Anexa 9 a Ghidului de finanțare, refăcută specific și
aprobată la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu, împreună cu reprezentanți din partea
Ministerului Fondurilor Europene), pentru însușirea acestuia.
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi
responsabilităţile ce le revin partenerilor în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
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Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de
digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”, care va fi depus în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu
în condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului
depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România,
apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, activități orientative cuprinse la litera E.
În conformitate cu prevederile art. 173 - Atribuţiile consiliului judeţean alin. (1) lit. e) și alin.
(7) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul
județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, propunem ca acest proiect 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 parteneriatului dintre Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea
obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu
digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”;
- aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu,
Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES”
Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecanobiologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru
biodeșeuri colectate separat” în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din proiectul
de hotărâre inițiat;
- împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele Județului
Botoșani, Acordul de parteneriat menționat.
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,
Iulian MICU

Director executiv,
Amalia MARIAN
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