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                                                                                                                                PROIECT 

                                                                                                                          Nr. 222/21.10.2021 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a 

vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor 

actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru 

economia circulară 

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

urmare a adresei A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoșani nr. 1303/11.10.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17552/11.10.2021,  
 

analizând Referatul de aprobare nr. 18361/21.10.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” 

Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere 

a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru 

economia circulară, 
 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 18363/21.10.2021 al 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 administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 243/26.11.2020 privind 

delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, 
 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- art. 8 alin. (3) lit. k) și ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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- art. 17 alin. (5) lit. j) - k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind 

regimul deșeurilor, 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

- art. 5 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (3) lit. d), art. 18 alin. (1), precum și ale art. 22 alin. 

(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, 

- Contractului de asociere nr. 12483/21.10.2009 pentru implementarea Proiectului 

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

- Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru 

implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,  

- art. 5 pct. I alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1968/19.11.2010 

privind aprobarea finanțării Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, 
 

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

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

hotărăşte: 
 

Art. 1 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 Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 

2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 Domnul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Botoşani, prin Unitatea 

de Management a Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor” și Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____ din  ______ .2021 
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                                                                                                                         ANEXA 

                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean  

                                                                                                              nr. _____/_____.2021 
                                                                                                                   

                                                                                                                        Nr. file: 1 

 

 

 

 

 

PLANUL DE CREŞTERE A TARIFELOR ACTUALIZAT, LA LUNA AUGUST 2021, CU 

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ȘI CONTRIBUȚIA PENTRU  

ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

Marcel – Stelică BEJENARIU 
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Nr. 18361/21.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenției dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind 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 

Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și 

contribuția pentru economia circulară. 

Referitor la politica tarifară aferentă Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în 

județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 

1968/19.11.2010 privind aprobarea finanțării proiectului, acordarea finanțării nerambursabile este 

condiționată de creșterea tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanțării și a 

costurilor de operare și întreținere a activelor. 

În acest sens, A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani a actualizat Planul de creștere a tarifelor la luna 

august 2021, ținând cont atât de Indicele prețurilor de consum – secțiunea servicii, pentru perioada 

septembrie 2020 - august 2021, cât și de obligațiile autorităților administrației publice locale din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor de a include, în 

taxele/tarifele pentru gestionarea deșeurilor și în condițiile legii, contribuția pentru economia circulară 

prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.  

Conform Statutului Asociației, A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoșani poate adopta hotărâri în legătură 

cu politica tarifară în condițiile respectării prevederilor art. 22 alin. (1) din Statut, potrivit cărora aceste 

hotărâri nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, 

în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărui reprezentant este. 

Astfel, prin adresa nr. 1303/11.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

17552/11.10.2021, A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani solicită efectuarea demersurilor necesare în 

vederea supunerii, spre aprobarea Consiliului Județean Botoșani, a unui proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației 

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

Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele 

prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. 

Prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 243/26.11.2020, calitatea de 

reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani a fost delegată domnului Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Botoșani, în temeiul prevederilor art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

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. 18363 din 21.10.2021 

 

 

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. 

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

serviciului de salubrizare, care sunt în responsabilitatea fiecărui membru al A.D.I. “ECOPROCES” 

Botoșani, se realizează 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 

la stațiile de transfer și la platformele publice, sau direct la depozit, care au fost atribuite operatorilor în 

urma procedurilor de licitație publică organizate în acest sens. 

Referitor la politica tarifară aferentă Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în 

județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010, cod 

SMIS 16992, pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în 

județul Botoșani”, precum și ale art. 5 pct. I alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 
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1968/19.11.2010 privind aprobarea finanțării Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Botoșani”, acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de creșterea tarifelor în 

termeni reali, astfel încât să se asigure atât acoperirea cofinanțării, cât și a costurilor de operare și 

întreținere a activelor. 

Având în vedere: 

- Indicele prețurilor de consum – secțiunea servicii, pentru perioada septembrie 2020 - august 

2021, în procent de 102,77 %, comunicat de către Institutul Național de Statistică; 

- prevederile art. 17 alin. (5) lit. j) - k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind 

regimul deșeurilor, conform cărora ,,(5) Autoritățile administrației publice locale ale unităților 

administrativ – teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor, 

respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora au următoarele obligații: 

j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) 

contribuţia pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi 

eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 

prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare”. 

- circulara Ministerului Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene 

Infrastructură Mare nr. 46327/03.06.2020, privind aspectele financiare aferente operării proiectelor 

”Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor la nivel județean”, 

A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani a actualizat Planul de creștere a tarifelor cu indicele 

prețurilor de consum (perioada septembrie 2020 - august 2021) și contribuția pentru economia 

circulară. 

 La stabilirea taxei de salubrizare pe cele două componente (reciclabil și rezidual) s-a ținut cont de 

indicatorul de performanță aferent activității de sortare – 80 % (cantitatea totală de deșeuri valorificată 

ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stația de sortare). 

De asemenea, în calculul contribuției pentru economia circulară pentru utilizatorii casnici s-a avut 

în vedere indicele de generare prevăzut în Analiza Cost-Beneficiu din Aplicația de finanțare aferentă 

proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” (0,97 kg/persoană/lună 

în mediul urban și 0,59 kg/persoană/lună în mediul rural). 

Actualizarea valorilor cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară 

din Planul de creștere a tarifelor propus nu vizează decât aplicarea întocmai a actelor normative în 

vigoare care au fost adoptate în acest sens. 

Conform Statutului Asociației, A.D.I. ,,ECOPROCES’ Botoșani’ poate adopta hotărâri în legătură 

cu politica tarifară în condițiile respectării prevederilor art. 22 alin. (1) din Statut, potrivit căruia 

,,Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) –k) și 

art. 17 alin. (3) lit. a) – i) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat 

special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărui 

reprezentant este’’. 

Totodată, A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) 

din Statutul Asociației, exercită, în numele și pe seama asociațiilor, atribuțiile  privind ”stabilirea, 

ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor 

metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente”. 

file:///C:/Users/negru.teodora/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp526608/00089045.htm
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În acest sens, prin adresa nr. 1303/11.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

17552/11.10.2021, A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani solicită efectuarea demersurilor necesare în 

vederea supunerii, spre aprobarea Consiliului Județean Botoșani, a unui proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a 

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

pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 

2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. 

Autoritățile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competență exclusivă (ce poate 

fi exercitată şi prin intermediul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciul de salubrizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare) în tot ceea ce privește înființarea, organizarea 

gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, inclusiv în ceea ce privește aprobarea 

stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în conformitate cu prevederile 

legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile 

de reglementare competente. 

Prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 243/26.11.2020, calitatea de 

reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani a fost delegată domnului Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Botoșani, în temeiul prevederilor art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, conform cărora ”președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de 

reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, 

secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul 

aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean”. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Consiliul Judeţean Botoşani, ca şi autoritate 

deliberativă a Judeţului Botoşani, acordă mandat special reprezentantului A.D.I. ,,ECOPROCES” 

Botoşani, pentru aprobarea, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a Planului de creștere a tarifelor 

actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia 

circulară. 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. m) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoşani asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean, respectiv serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, prin gestionarea 

Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani. 

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 


