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                                                                                                                                    Proiect 

Nr. 231 din 01.11.2021 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru 

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

         Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedință extraordinară la data de _______.2021, 

 

urmare a Referatului Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani nr. 19259/01.11.2021, 
 

analizând Referatul de aprobare nr. 19264/01.11.2021 al Președintelui Consiliului Botoșani 

privind necesitatea și oportunitatea aprobării Planului de investiții aferent activelor date în 

administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 

2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”,  
 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 19265/01.11.2021 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, 
           

în conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (12), art. 6 alin (1) lit. a), art. 8 alin. (1) 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, 

- art. 5 și art. 10 Normele 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”, 
 

http://www.cjbotosani.ro/
file:///C:/Users/micu.iulian/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1573892/00092393.htm


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, 
 

hotărăște: 
 

Art. 1 Se aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, 

care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem 

integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, în forma prezentată în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                  

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

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 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 

                                                                                                                        
 

PLAN DE INVESTIȚII 

AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN CONCESIUNE, 

CARE SE FINANŢEAZĂ DIN FONDUL IID ÎN PERIOADA 2021 (TRIMESTRUL IV) - 2022, 

PENTRU PROIECTUL ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN 

JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea investiției 

Valoarea 

estimată, euro                                    
Beneficiar 

Termen 

de 

realizare 

1. 

Lucrări de intervenție în primă urgență pentru 

consolidarea și punerea în siguranță a 

depozitului de deșeuri din cadrul Centrului 

Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, 

județul Botoșani (DALI, proiectare, avizare/ 

autorizare, execuție, asistență tehnică și 

dirigentare) 

max. 

 2.500.000 

Județul 

Botoșani 
2021/2022 

2. 
Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și 

modernizarea stației de transfer deșeuri Dorohoi  
max. 200.000 

Județul 

Botoșani 
2021/2022 

3. 

Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și 

modernizarea sistemului de tratare levigat și a 

sistemului de gestionare a apelor uzate și 

pluviale rezultate din cadrul amplasamentului 

CIMD Stăuceni  

max. 500.000 
Județul 

Botoșani 
2022 

3.1. 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de 

tratare levigat (optimizare proceselor 

tehnologice pentru tratarea levigatului în cadrul 

stației de epurare existente) 

max. 375.000 
Județul 

Botoșani 
2022 

3.2. 

Reabilitarea, extinderea și modernizarea 

sistemului de gestionare a apelor uzate și 

pluviale rezultate din cadrul amplasamentului 

CIMD Stăuceni 

125.000 

conform deviz 

proiectant 

Județul 

Botoșani 
2022 

4. 
Echipament de monitorizare contaminare 

radioactivă - 2021 

30.280 

conform ofertei 

Județul 

Botoșani 
2021 

5. 

Lucrări de intervenție pentru repararea digului 

estic, a platformei stației de tratare levigat și a 

digului nordic 

max. 

450.000 

Județul 

Botoșani 
2022 

6. 
Modernizare infrastructură de colectare deșeuri 

în Județul Botoșani 
max. 250.000 

Județul 

Botoșani 
2022 

 TOTAL 3.930.280  
 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR  GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

Marcel - Stelică  BEJENARIU 
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Nr. 19264/01.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 
 

  Doamnelor și Domnilor Consilieri,  
 

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Planului de investiții aferent activelor 

date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul 

IV) - 2022, pentru proiectul ”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”. 

În vederea asigurării funcționării și dezvoltării pe termen mediu și lung a Sistemului Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, realizat în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare nr. 100676/22.11.2010  pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de management 

al deșeurilor în județul Botoșani”, la nivelul Județului Botoșani s-au aprobat următoarele documente: 

- Strategia privind dezvoltare și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare la nivelul Județului Botoșani, prin Decizia Consiliului Director al A.D.I. ”ECOPROCES” 

Botoșani nr. 38/28.09.2019, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a 

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

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani 2020-2025, prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 116/26.05.2021, în baza art. 39 alin. (2) și art. 59 alin. (1) lit. B. a) din Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (act normativ abrogat și înlocuit de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 92/2021), document strategic care conține investițiile programate pentru perioada 

exercițiului financiar european 2021-2027. 

Potrivit art. 44 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, 

operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare 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 

http://www.cjbotosani.ro/
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nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar de asistență financiară nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene, potrivit art. 5 lit. d)-e) din Normele pentru constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 

198/2005, cu modificările ulterioare, utilizează Fondul IID aferent proiectului ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Botoșani” în următoarea ordine de priorităţi, pentru: 

”d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare; 

e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor 

realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul 

aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi 

întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 

În aplicarea art. 10 din normele mai sus invocate, unitatea administrativ-teritorială prezintă 

pentru aprobarea de către autoritatea administrației publice locale, planul de investiții aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul 

următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, Consiliul 

Județean Botoșani aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 31.12.2021. 

Se impune a se menționa faptul că Județul Botoșani nu are de efectuat nicio plată la serviciul 

datoriei publice aferenta proiectului POS Mediu, iar obligațiile asumate de către beneficiarul 

finanțării prin Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010 sunt de a înlocui și dezvolta activele 

aferente proiectului, inclusiv construirea celulei nr. 2 de depozitare și finanțarea monitorizării post-

închidere a depozitelor neconforme închise prin POS Mediu. 

Urmare a consultării cu operatorul de salubrizare, Planul de investiții propus, aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru 

perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, conține următoarele investiții: 

1. Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a 

depozitului de deșeuri din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, 

județul Botoșani (DALI, proiectare, avizare/ autorizare, execuție, asistență tehnică și 

dirigentare) 

2. Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și modernizarea stației de transfer deșeuri 

Dorohoi 

3. Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare levigat 

și a sistemului de gestionare a apelor uzate și pluviale rezultate din cadrul amplasamentului 

CIMD Stăuceni 

3.1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare levigat (optimizare proceselor 

tehnologice pentru tratarea levigatului în cadrul stației de epurare existente) 

3.2. Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a apelor uzate și pluviale 

rezultate din cadrul amplasamentului CIMD Stăuceni 

4. Echipament de monitorizare contaminare radioactivă – 2021 

5. Lucrări de intervenție pentru repararea digului estic, a platformei stației de tratare 

levigat și a digului nordic 

6. Modernizare infrastructură de colectare deșeuri în Județul Botoșani  

Fac precizarea că, la această dată, soldul contului Fondului IID constituit ca un fond de rezervă, 

este în sumă de 20.850.460,78 lei, adică 4.213.405,97 euro. 
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Pentru anul 2022 se previzionează o sumă de 5.480.656,69 euro, din care, la această dată, există 

în sold 4.213.405,97 euro, pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor impuse de către AM POS 

Mediu și cele de realizare a planului de investiții propus. 

Valoarea disponibilă pentru realizarea investițiilor propuse pentru anul 2022 este de 

3.930.656,69 euro, față de un necesar de 3.930.280 euro, în condițiile în care există posibilitatea, 

conform prevederilor O.G. nr. 2/2021, ca suma de maximum 450.000 euro, planificată pentru Lucrări 

de intervenție pentru repararea digului estic, a platformei stației de tratare levigat și a digului nordic, 

să fie decontată de către AFM București din fondul specific garanție financiară de mediu. 

Menționez că nivelul cotei de dezvoltare nu va suporta în perioada 2021-2022 nicio creștere a 

cuantumului valoric aprobat. 

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. 19265/01.11.2021 

 

  

 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. 

În cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, 

finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de 

beneficiar final, împreună cu celelalte unități administrativ – teritoriale din județ au obligația să 

îndeplinească toate criteriile de natură instituțională, legală și financiară, conform prevederilor 

Ghidului solicitantului POS Mediu, Axa prioritară 2 - ,,Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” și a prevederilor Contractului de 

finanțare nr. 100676/22.11.2010. 

În vederea asigurării funcționării și dezvoltării pe termen mediu și lung a Sistemului Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, realizat în conformitate cu prevederile Contractului 

de finanțare nr. 100676/22.11.2010 pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Botoșani”, la nivelul Județului Botoșani s-au aprobat 

următoarele documente: 

http://www.cjbotosani.ro/
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- Strategia privind dezvoltare și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare la nivelul Județului Botoșani, prin Decizia Consiliului Director al A.D.I. 

”ECOPROCES” Botoșani nr. 38/28.09.2019, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea 

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

ulterioare, 

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani 2020-2025, prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 116/26.05.2021, în baza art. 39 alin. (2) și art. 59 alin. (1) lit. B. a) din Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (act normativ abrogat și înlocuit de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 92/2021), document strategic care conține investițiile programate pentru perioada 

exercițiului financiar european 2021-2027. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2006, autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește 

înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a 

localităților, având următoarele atribuții în domeniu: stabilirea programelor de reabilitare, 

extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor 

noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii. Potrivit art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, 

autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, în exercitarea 

atribuțiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1) din lege. 

Potrivit art. 44 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale sau, după 

caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare 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. 

Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar de asistență financiară nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene, potrivit art. 5 lit. d)-e) din Normele pentru constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 

198/2005, cu modificările ulterioare, utilizează Fondul IID aferent proiectului ”Sistem integrat 

de management al deșeurilor în județul Botoșani” în următoarea ordine de priorităţi, pentru: 

”d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare; 

e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării 

activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 

operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 
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În aplicarea art. 10 din normele mai sus invocate, unitatea administrativ-teritorială prezintă 

pentru aprobarea de către autoritatea administrației publice locale, planul de investiții aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul 

următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, Consiliul 

Județean Botoșani aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 31.12.2021. 

Se impune a se menționa faptul că Județul Botoșani nu are de efectuat nicio plată la serviciul 

datoriei publice aferenta proiectului POS Mediu, iar obligațiile asumate de către beneficiarul 

finanțării prin Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010 sunt de a înlocui și dezvolta activele 

aferente proiectului, inclusiv construirea celulei nr. 2 de depozitare și finanțarea monitorizării post-

închidere a depozitelor neconforme închise prin POS Mediu. 

Urmare a consultării cu operatorul de salubrizare, Planul de investiții propus, aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru 

perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, conține următoarele investiții: 

1. Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a 

depozitului de deșeuri din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, 

județul Botoșani (DALI, proiectare, avizare/autorizare, execuție, asistență tehnică și 

dirigentare) 

Oportunitatea și necesitatea investiției: 

- realizarea proiectului investițional reprezintă un demers de respectare a prevederilor legale 

privind implementarea concluziilor și recomandărilor din  expertiza tehnică nr. 10872/19.04.2021; 

- necesitatea de a evita o amenințare iminentă cu un prejudiciu a zonei limitrofe CMID 

Stăuceni, a contaminării apelor subterane și de suprafața cu levigat, ca urmare a alunecărilor de teren 

cauzate de eroziuni de teren în adâncime (cota  -11 m până la -15 m) care afectează celula de 

depozitare CIMD Stăuceni și a unor fenomene meteo de precipitații abundente, scurgeri de pe 

versanți, care accentuează eroziunea la adâncime; 

- adoptarea de acțiuni și măsuri cu caracter pro-activ în perioada pre-dezastru, pentru evitarea 

distrugerii bunurilor publice ale județului, singurul depozit ecologic regional; 

- evitarea închiderii depozitului ecologic județean de depozitare a deșeurilor. 

2. Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și modernizarea stației de transfer deșeuri 

Dorohoi 

Oportunitatea și necesitatea investiției: 

- asigurarea cerințelor contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010, a contractului de 

delegare de gestiune nr. 12016/2016, conform cărora, în zona 1 Dorohoi se impune necesitatea 

transferului deșeurilor printr-o stație de transfer în vederea optimizării economico-financiare a 

costului activității de transport/transfer; 

- se vor realiza lucrări de reabilitare și modernizare a bunurilor preluate de către Județul 

Botoșani aferente activităților de transfer deșeuri din cadrul stației de sortare /transfer PHARE 

Dorohoi, în vederea integrării în sistem. 

3. Lucrări de intervenție pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare 

levigat și a sistemului de gestionare a apelor uzate și pluviale rezultate din cadrul 

amplasamentului CIMD Stăuceni 

Oportunitatea și necesitatea investiției: 

- respectarea prevederilor contractuale, legale în vigoare și a normelor tehnice privind 

gestionarea levigatului rezultat la depozitarea deșeurilor, a apelor uzate si a apelor pluviale din 

amplasamentul CIMD Stăuceni, pentru evitarea unei iminente poluări accidentale a mediului 

înconjurător; 
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- evitarea riscului tehnologic existent privind controlul activităților care prezintă pericole de 

accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, ca urmare a funcționarii la capacitate a 

instalației de tratare levigat, inclusiv a instalației de osmoză inversă; 

- posibilitatea de obținere de către operator a AIM nr. 3/2015 revizuită, care să îi permită să 

funcționeze cu întreaga capacitate de tratare a levigatului. 

3.1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de tratare levigat (optimizare proceselor 

tehnologice pentru tratarea levigatului în cadrul stației de epurare existente) 

Oportunitatea și necesitatea investiției: 

- optimizarea, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a fluxului tehnologic de tratare 

levigat cât și a componentelor reziduale rezultate (nămol, concentrat), prin creșterea capacității de 

tratare de la 50 mc/zi la 200 mc/zi, cu asigurarea eliminării apelor tratate în cerințele NTPA 

001/2005; 

- creșterea randamentului de tratare a levigatului pe întreg fluxul tehnologic; 

- reducerea substanțială a costului de tratare a concentratului la terți prin transformarea unui 

procent ridicat în nămol care se depune în depozit. 

3.2. Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a apelor uzate și 

pluviale rezultate din cadrul amplasamentului CIMD Stăuceni 

Oportunitatea și necesitatea investiției: asigurarea cerințelor solicitate de către ABA Iași 

pentru emiterea avizului de gospodărire a apei/acord de gospodărire a apei. 

4.  Echipament de monitorizare contaminare radioactivă – 2021: cerință conform 

prevederi legale Ordin MMGA nr. 415/2018. 

5. Lucrări de intervenție pentru repararea digului estic, a platformei stației de tratare 

levigat și a digului nordic 

Oportunitatea și necesitatea investiției: există posibilitatea de a solicita finanțare din garanția 

financiară de mediu pentru remedierea unor deficiențe de construcții apărute în timpul operării sau în 

vederea despăgubirii în caz de accidente determinate de activitatea depozitului de la AFM București, 

conform OG nr. 2/2021, ca urmare a constituirii acestei garanții. 

6. Modernizare infrastructură de colectare deșeuri în Județul Botoșani - asigurarea 

echipamentelor necesare pentru întreținerea, înlocuirea, modernizarea infrastructurii de colectare, 

pentru mărirea capacității de colectare, digitalizare etc. 
 

Facem precizarea că, la această dată, soldul contului Fondului IID constituit ca un fond de 

rezervă, este în sumă de 20.850.460,78 lei, adică 4.213.405,97 euro. 

Pentru anul 2022 se previzionează o sumă de 5.480.656,69 euro, din care, la această dată, 

există în sold 4.213.405,97 euro, pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor impuse de către AM 

POS Mediu și cele de realizare a planului de investiții propus. 

Valoarea disponibilă pentru realizarea investițiilor propuse pentru anul 2022 este de 

3.930.656,69 euro, față de un necesar de 3.930.280 euro, în condițiile în care există posibilitatea, 

conform prevederilor O.G. nr. 2/2021, ca suma de maximum 450.000 euro, planificată pentru 

Lucrări de intervenție pentru repararea digului estic, a platformei stației de tratare levigat și a digului 

nordic, să fie decontată de către AFM București din fondul specific garanție financiară de mediu. 

Menționăm că nivelul cotei de dezvoltare nu va suporta în perioada 2021-2022 nicio creștere a 

cuantumului valoric aprobat. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile de 

legalitate pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Județean Botoșani 

în vederea aprecierii oportunității și necesității, cu propunerea de adoptare a actului 

administrativ care să prevadă aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în 
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administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul 

IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. 

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 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. 

 

Director executiv, 

Iulian MICU 

 

Director executiv, 
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