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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentului Contract de asociere pentru implementarea
proiectului“ Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”
Consiliul local al Comunei George Enescu , Judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţa din data de 30.07.2009, analizând Expunerea de motive a
doamnei primar Toma-Grădinaru Angela, prin care se propune aprobarea Contractului de
asociere pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor
în judeţul Botoşani” , precum şi raportul de specialiate întocmit în acest sens, de către
secretara comunei Zvorăşteanu Mariana,
având în vedere adresele nr. 8063 din 10.07.2009 şi nr. 8723 din 27.07.2009 de
la Consiliul Judeţean Botoşani, referitoare la adresa Ministerului Mediului – Organismul
Intermediar POS Mediu Regiunea I NE nr. 2937/30.06.2009,
luând în considerare prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale,
în baza prevederilor art. 49 lit. d) din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul
deşeurilor,
având avizul favorabil al
Comisiei
pentru
programe
de
dezvoltare
economico-sociale,bugetfinanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodarie
comunală ,protectia mediului,servicii şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi
agrement,
Comisia pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei
publice,a drepturilor cetăţenilor.
văzând că a fost îndeplinită procedura prevazută la art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de
management al deşeurilor în Judeţul Botoşani”
în temeiul drepturilor conferite de art. 14, art. 36, alin.(1) , alin.(2), lit. “e”, şi
alin. (7) lit. “c”, art. 45, alin. (2) şi art. 115,lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă documentul Contract de asociere pentru implementarea
proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte doamna Toma-Grădinaru Angela , Primar al comunei
George Enescu, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei George
Enescu, Contractul de asociere pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Botoşani”
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuterniceşte doamna Toma-Grădinaru Angela, primarul Comunei George
Enescu.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei George Enescu şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului local,
către:
- Primarul comunei George Enescu;
- Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani;
- Consiliul Judeţean Botoşani.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Consilier local Tărnăuceanu Ana

Contrasemnează
Secretar comună
Zvorăşteanu Mariana

Nr. 40
Data 30.07.2009
George Enescu

ANEXA NR. 1
la Hotărârea Consiliului Local George Enescu
nr. 40 din 30.07.2009
Contrasemnează:
Secretar comună,

ZVORĂŞTEANU MARIANA
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL TĂRNĂUCEANU ANA

CONTRACT DE ASOCIERE
PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE
MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI”
Încheiat între:
1. Judeţul Botoşani , prin Consiliul Judeţean Botoşani cu sediul în municipiul Botoşani, str.Piaţa Revoluţiei
nr.1-3 , jud. Botoşani , cod 710236, reprezentat de ŢÂBULEAC MIHAI, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean;
2. Municipiul Botoşani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoşani , cu sediul în municipiul Botoşani, str.
Piaţa Revoluţiei nr.1, jud. Botoşani, cod 710236, reprezentat de FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL, în
calitate de Primar;
3. Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi., cu sediul în municipiul Dorohoi,
str.Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani, cod 715200, reprezentat de ALEXANDRESCU DORIN, în calitate
de Primar;
4. Oraşul Darabani, prin Consiliul Local al oraşului Darabani., cu sediul în oraşul Darabani, str.1 Decembrie
nr.100, jud. Botoşani , cod 715100, reprezentat de BURLACU GHIORGHI , în calitate de Primar;
5. Oraşul Bucecea, prin Consiliul Local Bucecea., cu sediul în oraşul Bucecea, jud. Botoşani , cod 717045,
reprezentat de ŢAMPAU ANDRON, în calitate de Primar;
6. Oraşul Flămânzi, prin Consiliul Local Flămânzi., cu sediul în oraşul Flămânzi, jud. Botoşani , cod 717155,
reprezentat de PITORAC CONSTANTIN, în calitate de Primar;
7. Oraşul Săveni, prin Consiliul Local Săveni., cu sediul în oraşul Săveni, jud. Botoşani , cod 715300,
reprezentat de TÎRZIORU PETRU RELU, în calitate de Primar;
8. Oraşul Ştefăneşti, prin Consiliul Local Ştefăneşti., cu sediul în oraşul Ştefăneşti, jud. Botoşani , cod
717385, reprezentat de RUSU ŞTEFĂNEL;
9. Comuna Adăşeni, prin Consiliul Local Adăşeni, cu sediul în comuna Adăşeni, jud. Botoşani , cod…,
reprezentat de AMATRICĂ IOAN , în calitate de Primar;
10. Comuna Albeşti, prin Consiliul Local Albeşti, cu sediul în comuna Albeşti, jud. Botoşani , cod 717005,
reprezentat de AMARANDEI MIHAI, în calitate de Primar;
11. Comuna Avrămeni, prin Consiliul Local Avrămeni, cu sediul în comuna Avrămeni, jud. Botoşani , cod
717015, reprezentat de CÂRNU IOAN , în calitate de Primar;

12. Comuna Băluşeni, prin Consiliul Local Băluşeni, cu sediul în comuna Băluşeni, jud. Botoşani , cod
717025, reprezentat de STRATULAT NECULAI , în calitate de Primar;
13. Comuna Blândeşti, prin Consiliul Local Blândeşti, cu sediul în comuna Blândeşti, jud. Botoşani , cod
717371, reprezentat de CIOBANU EUGEN, în calitate de Primar;
14. Comuna Brăeşti, prin Consiliul Local Brăeşti, cu sediul în comuna Brăeşti, jud. Botoşani , cod 717035,
reprezentat de TOMA IOAN, în calitate de Primar;
15. Comuna Broscăuţi, prin Consiliul Local Broscăuţi, cu sediul în comuna Broscăuţi, jud. Botoşani , cod
717040, reprezentat de AVASILICHIOAIE GHEORGHE, în calitate de Primar;
16. Comuna Călăraşi, prin Consiliul Local Călăraşi, cu sediul în comuna Călăraşi, jud. Botoşani , cod 717050,
reprezentat de VRAJOTIS ELENA, în calitate de Primar;
17. Comuna Cândeşti, prin Consiliul Local Cândeşti, cu sediul în comuna Cândeşti, jud. Botoşani , cod
717262, reprezentat de CIORNODOLEA CONSTANTIN, în calitate de Primar;
18. Comuna Conceşti, prin Consiliul Local Conceşti, cu sediul în comuna Conceşti, jud. Botoşani , cod
717055, reprezentat de BOSTAN CONSTANTIN, în calitate de Primar;
19. Comuna Copălău, prin Consiliul Local Copălău, cu sediul în comuna Copălău, jud. Botoşani , cod 717060,
reprezentat de CEPLINSCHI MARIUS-DIDEL, în calitate de Primar;
20. Comuna Cordăreni, prin Consiliul Local Cordăreni, cu sediul în comuna Cordăreni, jud. Botoşani , cod
717070, reprezentat de DUMITRAŞ CONSTANTIN, în calitate de Primar;
21. Comuna Corlăteni, prin Consiliul Local Corlăteni, cu sediul în comuna Corlăteni, jud. Botoşani , cod
717075, reprezentat de BUŢINCU VALENTIN-CORNELIU, în calitate de Primar;
22. Comuna Corni, prin Consiliul Local Corni, cu sediul în comuna Corni, jud. Botoşani , cod 717085,
reprezentat de MIŢOSU DUMITRU, în calitate de Primar;
23. Comuna Coşula, prin Consiliul Local Coşula, cu sediul în comuna Coşula, jud. Botoşani , cod 717063,
reprezentat de ACATRINEI MIRCEA, în calitate de Primar;
24. Comuna Coţuşca, prin Consiliul Local Coţuşca, cu sediul în comuna Coţuşca, jud. Botoşani , cod 717090,
reprezentat de CIRIMPEI ANDRONIC, în calitate de Primar;
25. Comuna Cristeşti, prin Consiliul Local Cristeşti, cu sediul în comuna Cristeşti, jud. Botoşani , cod 717100,
reprezentat de ACIOBĂNIŢEI IOAN, în calitate de Primar;
26. Comuna Cristineşti, prin Consiliul Local Cristineşti, cu sediul în comuna Cristineşti, jud. Botoşani , cod
717105, reprezentat de STREDIE MARINEL, în calitate de Primar;
27. Comuna Curteşti, prin Consiliul Local Curteşti, cu sediul în comuna Curteşti, jud. Botoşani , cod 717110,
reprezentat de VIŢEL DUMITRU, în calitate de Primar;
28. Comuna Dângeni, prin Consiliul Local Dângeni, cu sediul în comuna Dângeni, jud. Botoşani , cod 717120,
reprezentat de TROFIN STELICĂ-MARINICĂ, în calitate de Primar;
29. Comuna Dersca, prin Consiliul Local Dersca, cu sediul în comuna Dersca, jud. Botoşani , cod 717125,
reprezentat de ROMANESCU FĂNICĂ, în calitate de Primar;

30. Comuna Dimăcheni, prin Consiliul Local Dimăcheni, cu sediul în comuna Dimăcheni, jud. Botoşani , cod
717077, reprezentat de COJOCARIU ŞTEFAN, în calitate de Primar;
31. Comuna Dobârceni, prin Consiliul Local Dobârceni, cu sediul în comuna Dobârceni, jud. Botoşani , cod
717130, reprezentat de HODAN SIMION , în calitate de Primar;
32. Comuna Drăguşeni, prin Consiliul Local Drăguşeni, cu sediul în comuna Drăguşeni, jud. Botoşani , cod
717140, reprezentat de CUCU NECULAI, în calitate de Primar;
33. Comuna Durneşti, prin Consiliul Local Durneşti, cu sediul în comuna Durneşti, jud. Botoşani , cod
717349, reprezentat de SASU VASILE, în calitate de Primar;
34. Comuna Frumuşica, prin Consiliul Local Frumuşica, cu sediul în comuna Frumuşica, jud. Botoşani , cod
717160, reprezentat de RĂDEANU CONSTANTIN, în calitate de Primar;
35. Comuna George Enescu, prin Consiliul Local George Enescu, cu sediul în comuna George Enescu, jud.
Botoşani , cod 717170, reprezentat de TOMA-GRĂDINARU ANGELA, în calitate de Primar;
36. Comuna Gorbăneşti, prin Consiliul Local Gorbăneşti, cu sediul în comuna Gorbăneşti, jud. Botoşani , cod
717175, reprezentat de ILIESCU GICĂ, în calitate de Primar;
37. Comuna Havârna, prin Consiliul Local Havârna, cu sediul în comuna Havârna, jud. Botoşani , cod
717185, reprezentat de JITĂREANU GHEORGHE, în calitate de Primar;
38. Comuna Hăneşti, prin Consiliul Local Hăneşti, cu sediul în comuna Hăneşti, jud. Botoşani , cod 717195,
reprezentat de MATEI COSTEL, în calitate de Primar;
39. Comuna Hilişeu Horia, prin Consiliul Local Hilişeu Horia, cu sediul în comuna Hilişeu Horia, jud.
Botoşani , cod 717200, reprezentat de BABLIUC CONSTANTIN, în calitate de Primar;
40. Comuna Hlipiceni, prin Consiliul Local Hlipiceni, cu sediul în comuna Hlipiceni, jud. Botoşani , cod
717205, reprezentat de LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN, în calitate de Primar;
41. Comuna Hudeşti, prin Consiliul Local Hudeşti, cu sediul în comuna Hudeşti, jud. Botoşani , cod 717210,
reprezentat de ATOMEI VIOREL, în calitate de Primar;
42. Comuna Ibăneşti, prin Consiliul Local Ibăneşti, cu sediul în comuna Ibăneşti, jud. Botoşani , cod 717215,
reprezentat de MAGOPEŢ ROMICĂ, în calitate de Primar;
43. Comuna Leorda, prin Consiliul Local Leorda, cu sediul în comuna Leorda, jud. Botoşani , cod 717220,
reprezentat de UNGUREANU VASILE CORNELIU, în calitate de Primar;
44. Comuna Lozna, prin Consiliul Local Lozna, cu sediul în comuna Lozna, jud. Botoşani , cod 717126,
reprezentat de LOZNEANU VIOREL, în calitate de Primar;
45. Comuna Lunca, prin Consiliul Local Lunca, cu sediul în comuna Lunca, jud. Botoşani , cod 717225,
reprezentat de MARCU MARCEL, în calitate de Primar;
46. Comuna Manoleasa, prin Consiliul Local Manoleasa, cu sediul în comuna Manoleasa, jud. Botoşani , cod
717230, reprezentat de MIRCEA MIHAI, în calitate de Primar;
47. Comuna Mihai Eminescu, prin Consiliul Local Mihai Eminescu, cu sediul în comuna Mihai Eminescu,
jud. Botoşani , cod 717245, reprezentat de GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL, în calitate de Primar;

48. Comuna Mihăileni, prin Consiliul Local Mihăileni, cu sediul în comuna Mihăileni, jud. Botoşani , cod
717260, reprezentat de BARBACARIU IOAN-LAURENŢIU, în calitate de Primar;
49. Comuna Mihălăşeni, prin Consiliul Local Mihălăşeni, cu sediul în comuna Mihălăşeni, jud. Botoşani , cod
717270, reprezentat de BURAGA GEANIN-LOREDAN, în calitate de Primar;
50. Comuna Mileanca, prin Consiliul Local Mileanca, cu sediul în comuna Mileanca, jud. Botoşani , cod
717280, reprezentat de URSACHI IOAN, în calitate de Primar;
51. Comuna Mitoc, prin Consiliul Local Mitoc, cu sediul în comuna Mitoc, jud. Botoşani , cod 717285,
reprezentat de CAPOTĂ VASILE, în calitate de Primar;
52. Comuna Nicşeni, prin Consiliul Local Nicşeni, cu sediul în comuna Nicşeni, jud. Botoşani , cod 717290,
reprezentat de GAIDUR IOAN, în calitate de Primar;
53. Comuna Păltiniş, prin Consiliul Local Păltiniş, cu sediul în comuna Păltiniş, jud. Botoşani , cod 717295,
reprezentat de ROMANESCU COSTEL, în calitate de Primar;
54. Comuna Pomârla, prin Consiliul Local Pomârla, cu sediul în comuna Pomârla, jud. Botoşani , cod 717300,
reprezentat de CHELARIU DUMITRU, în calitate de Primar ;
55. Comuna Prăjeni, prin Consiliul Local Prăjeni, cu sediul în comuna Prăjeni, jud. Botoşani , cod 717305,
reprezentat de MATEI GHEORGHE, în calitate de Primar;
56. Comuna Răchiţi, prin Consiliul Local Răchiţi, cu sediul în comuna Răchiţi, jud. Botoşani , cod 717310,
reprezentat de BULIGA TOADER VALERIAN, în calitate de Primar;
57. Comuna Rădăuţi Prut, prin Consiliul Local Rădăuţi Prut, cu sediul în comuna Rădăuţi Prut, jud. Botoşani
, cod 717315, reprezentat de NICHITEANU VIOREL, în calitate de Primar;
58. Comuna Răuseni, prin Consiliul Local Răuseni, cu sediul în comuna Răuseni, jud. Botoşani , cod 717320,
reprezentat de OLARU FLORIN, în calitate de Primar;
59. Comuna Ripiceni, prin Consiliul Local Ripiceni, cu sediul în comuna Ripiceni, jud. Botoşani , cod 717325,
reprezentat de BURCIU IOAN, în calitate de Primar;
60. Comuna Roma, prin Consiliul Local Roma, cu sediul în comuna Roma, jud. Botoşani , cod 717335,
reprezentat de HUMELNICU CONSTANTIN, în calitate de Primar;
61. Comuna Româneşti, prin Consiliul Local Româneşti, cu sediul în comuna Româneşti, jud. Botoşani , cod
717340, reprezentat de HUŢANU GHEORGHE, în calitate de Primar;
62. Comuna Santa Mare, prin Consiliul Local Santa Mare, cu sediul în comuna Santa Mare, jud. Botoşani ,
cod 717345, reprezentat de RELINSCHI VIOREL, în calitate de Primar;
63. Comuna Stăuceni, prin Consiliul Local Stăuceni, cu sediul în comuna Stăuceni, jud. Botoşani , cod
717355, reprezentat de EPURAŞ COZMIN-IULIAN, în calitate de Primar,;
64. Comuna Suharău, prin Consiliul Local Suharău, cu sediul în comuna Suharău, jud. Botoşani , cod 717360,
reprezentat de CHELARIU MARCEL, în calitate de Primar;
65. Comuna Suliţa, prin Consiliul Local Suliţa, cu sediul în comuna Suliţa, jud. Botoşani , cod 717370,
reprezentat de CIUBOTARIU COSTINEL, în calitate de Primar;

66. Comuna Şendriceni, prin Consiliul Local Şendriceni, cu sediul în comuna Şendriceni, jud. Botoşani , cod
717380, reprezentat de NISTOR PETRICĂ, în calitate de Primar;
67. Comuna Ştiubieni, prin Consiliul Local Ştiubieni, cu sediul în comuna Ştiubieni, jud. Botoşani , cod
717390, reprezentat de MERTICARU IONEL-SEBASTIAN, în calitate de Primar;
68. Comuna Todireni, prin Consiliul Local Todireni, cu sediul în comuna Todireni, jud. Botoşani , cod
717395, reprezentat de TOMA PETRU, în calitate de Primar;
69. Comuna Truşeşti, prin Consiliul Local Truşeşti, cu sediul în comuna Truşeşti, jud. Botoşani , cod 717400,
reprezentat de PURUHNIUC MIHAI, în calitate de Primar;
70. Comuna Tudora, prin Consiliul Local Tudora, cu sediul în comuna Tudora, jud. Botoşani , cod 717410,
reprezentat de LESUC AUREL, în calitate de Primar;
71. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni, cu sediul în comuna Ungureni, jud. Botoşani , cod
717415, reprezentat de IVANACHE ILIE, în calitate de Primar;
72. Comuna Unţeni, prin Consiliul Local Unţeni, cu sediul în comuna Unţeni, jud. Botoşani , cod 717435,
reprezentat de TIMIŞAG DUMITRU, în calitate de Primar;
73. Comuna Văculeşti, prin Consiliul Local Văculeşti, cu sediul în comuna Văculeşti, jud. Botoşani , cod
717445, reprezentat de VLAS IULIAN, în calitate de Primar;
74. Comuna Vârfu Câmpului, prin Consiliul Local Vârfu Câmpului, cu sediul în comuna Vârfu Câmpului,
jud. Botoşani , cod 717450, reprezentat de UNGUREANU AUREL, în calitate de Primar;
75. Comuna Viişoara, prin Consiliul Local Viişoara, cu sediul în comuna Viişoara, jud. Botoşani , cod 717455,
reprezentat de HURMUZ DANIEL-IONEL, în calitate de Primar;
76. Comuna Vlădeni, prin Consiliul Local Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, jud. Botoşani , cod 717460,
reprezentat de MURARIU VOICU, în calitate de Primar;
77. Comuna Vlăsineşti, prin Consiliul Local Vlăsineşti, cu sediul în comuna Vlăsineşti, jud. Botoşani , cod
717465, reprezentat de TRUFIN LUCIAN, în calitate de Primar;
78. Comuna Vorniceni, prin Consiliul Local Vorniceni, cu sediul în comuna Vorniceni, jud. Botoşani , cod
717470, reprezentat de CORLECIUC OVIDIU, în calitate de Primar;
79. Comuna Vorona, prin Consiliul Local Vorona, cu sediul în comuna Vorona, jud. Botoşani , cod 717475,
reprezentat de ŞTEFAN AUREL, în calitate de Primar
denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”.

Preambul
1. Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor
art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevederilor art. 49 lit. d) din O.U.G.
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de
management al deşeurilor în Judeţul Botoşani” (denumit în continuare „Proiectul”)
2. Proiectul va cuprinde:

1. implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor de tip municipal pe întreg
teritoriul judeţului;
2. construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor (CMID) în comuna Stăuceni,
incluzând rampa ecologică şi instalaţiile aferente, destinat să deservească Părţile;
3. exploatarea CMID, inclusiv întreţinerea rampei ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi
prelucrarea şi depozitarea deşeurilor;
4. construcţia, respectiv extinderea a patru staţii de transfer (Săveni, Ştefăneşti, respectiv Dorohoi
şi Flămânzi), destinate să deservească fiecare câte o arie determinată (zonele de colectare)
corespunzătoare unui număr de municipii şi/sau oraşe şi/sau comune care sunt Părţi la prezentul
Contract, conform Anexei 1 la prezentul Contract de Asociere;
5. colectarea deşeurilor din cele 5 zone de colectare corespunzătoare celor 4 staţii de transfer,
respectiv zonei IV Botoşani, prin construcţia de platforme de colectare şi dotare cu echipamente
specifice, transportul acestor deşeuri până la staţia de transfer aferentă, respectiv până la CMDI (în
cazul zonei IV Botoşani);
6. exploatarea staţiilor de transfer şi transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la CMID –
zonele de colectare sunt descrise în Anexa 1;
7. sortarea deşeurilor reciclabile în cadrul CMID;
8. compostarea deşeurilor biodegradabile , dacă este cazul;
9. închiderea depozitelor neconforme existente din municipiul Botoşani şi municipiul Dorohoi;
10. achiziţionarea de mijloace de transport şi echipamente specifice;
11. identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului.
3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone (astfel cum sunt acestea descrise în Anexa 1 la
prezentul Contract de Asociere), Părţile se vor organiza, fără ca prin aceasta să înfiinţeze noi unităţi
administrativ-teritoriale, în limitele teritoriale ale judeţului Botoşani, vor contribui la realizarea Proiectului şi
vor beneficia de Proiect conform Graficului de implementare prevăzut în Anexa 2.

CAPITOLUL I. SCOPUL CONTRACTULUI
Art.1. Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi (denumită în continuare „Asocierea”) în
vederea:
1. Realizării Proiectului şi
2. Gestiunii activităţilor specifice serviciului de salubrizare privind colectarea, transportul, prelucrarea
şi depozitarea deşeurilor de tip municipal (denumite în continuare „Serviciile”).

CAPITOLUL. II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale;
b) coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Botoşani;
c) realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene, stabilind un plan de investiţii
pe termen mediu şi lung cu privire la infrastructura de gestionare a deşeurilor;
d) stabilirea unui for de cooperare între Părţi, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOPROCES” Botoşani (denumită în continuare ADI);
e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, precum şi a
mecanismului de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, sortare, compostare, depozitare);
f) dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare;
g) realizarea unui acord între Părţi asupra următoarelor aspecte principale:
1.
stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate
în cadrul Proiectului, conform prevederilor art. 10 alin. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice astfel cum a fost modificată şi completată de OUG nr. 13/2008;
2.
procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care urmează să
fie achiziţionate în cadrul Proiectului;
3.
obligaţiile de co-finanţare a Proiectului;

4.

mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al
tarifelor şi/sau taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la
staţiile de transfer, exploatarea staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la rampa ecologică,
sortarea deşeurilor reciclabile în cadrul CMID, compostarea deşeurilor biodegradabile şi
exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, precum şi planul anual de evoluţie a
tarifelor şi/sau taxelor.

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata acordului este stabilită ţinându-se
seama de perioada de 30 (treizeci) de ani planificată pentru durata investiţiilor în cadrul Proiectului.
Art. 4. Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi rămâne în vigoare pe
întreaga durată a Proiectului.
Art. 5. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
SECTIUNEA 1 – FINANTAREA PROIECTULUI
Art. 6. (1) Consiliul Judeţean Botoşani deţine rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor
aprobate în cadrul POS Mediu. Acesta este responsabil de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a
lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea şi raportarea stadiului
implementării la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, stabilirea unui sistem separat de
contabilitate a proiectului sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzacţiile efectuate pe proiect,
asigurarea unei piste corespunzătoare de audit.
(2) Consiliul Judeţean Botoşani se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării pentru Proiect, iar consiliile
locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.
(3) Consiliul Judeţean Botoşani în cooperare cu Consiliile Locale ale:
municipiului Botoşani, municipiului Dorohoi, oraşului Darabani, oraşului Săveni, oraşului Bucecea, oraşului
Flămânzi, oraşului Ştefăneşti şi ale celor 71 de comune:
Adăşeni, Albeşti, Avrămeni, Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti, Broscăuţi, Călăraşi, Cândeşti, Conceşti, Copălău,
Cordăreni, Corlăteni, Corni, Coşula, Coţuşca, Cristeşti, Cristineşti, Curteşti, Dângeni, Dersca, Dimăcheni,
Dobârceni, Drăguşeni, Durneşti, Frumuşica, George Enescu, Gorbăneşti, Havârna, Hăneşti, Hilişeu Horia,
Hlipiceni, Hudeşti, Ibăneşti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăşeni,
Mileanca, Mitoc, Nicşeni, Păltiniş, Pomârla, Prăjeni, Răchiţi, Rădăuţi Prut, Răuseni, Ripiceni, Roma,
Româneşti, Santa Mare, Stăuceni, Suharău, Suliţa, Şendriceni, Ştiubieni, Todireni, Truşeşti, Tudora, Ungureni,
Unţeni, Văculeşti, Vârfu Câmpului, Viişoara, Vlădeni, Vlăsineşti, Vorniceni, Vorona
se obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect:
a) Actualizarea periodică în funcţie de necesităţi a Master Planului general şi depunerea aplicaţiei pentru
obţinerea finanţării din fonduri europene, elaborată de către Asistenţa Tehnică ;
b) Obţinerea certificatelor de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiilor de
construire, pentru promovarea şi derularea Proiectului;
c) Includerea cheltuielilor (atât eligibile, cât şi neeligibile) privind cofinanţarea Proiectului în planul de
investiţii al judeţului;
d) Efectuarea plăţilor privind cofinanţarea pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat;

e) Înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) şi menţinerea în activitate a
acesteia pe toată durata implementării Proiectului ( până la data la care întreg sistemul creat prin Proiect este
operabil ), cu excepţia cazului prevăzut la art.7;
f) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea Proiectului.
Art. 7. (1) UIP s-a înfiinţat ca structură organizatorică distinctă în cadrul Consiliului Judeţean Botoşani.
(2) În faza de operare a sistemului, o parte din personalul UIP va fi preluat în cadrul Serviciului judeţean de
gestionare a deşeurilor înfiinţat la nivelul Consiliului Judeţean Botoşani, iar o parte din personal va fi preluată
în structura aparatului tehnic al ADI, în cadrul unei Unităţi de Management al Deşeurilor .
(3) Conform Ghidului solicitantului POS MEDIU, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, costurile aferente UIP sunt cheltuieli
eligibile şi vor fi acoperite conform prevederilor prezentului Contract.
Art. 8. (1) Părţile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor Proiectului, după cum beneficiază de
Proiect, prin plata:
1. cheltuielilor pentru asigurarea funcţionării ADI;
2. contribuţiei autorităţilor locale la cheltuielile de investiţii din cadrul Proiectului, conform
Memorandumului de Finanţare al Proiectului şi pe baza cotei de participare definite în art. 8 alin.(3),(5)
şi (6) de mai jos;
3. cheltuielilor neeligibile ( lista cheltuielilor eligibile este definită în Ordinul nr.1415/2008 privind
aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional
sectorial „Mediu” 2007-2013).
(2) In plus, Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare desfăşurării
activităţilor de operare a Serviciilor şi exploatare a bunurilor construite în cadrul Proiectului, într-un mod care
să asigure sustenabilitatea acestora şi aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”.
(3) Părţile vor contribui la acoperirea costurilor menţionate la art. 8 alin.(1) cu respectarea următoarelor
principii:
a) consiliile locale din zonele urbane şi rurale vor acoperi costurile aferente etapei de derulare a Proiectului
pentru investiţiile de colectare şi transport a deşeurilor până la staţiile de transfer, respectiv până la CMID
(pentru zona IV Botoşani) şi instalaţii de compostare (dacă este cazul) care se realizează pe aria administrativteritorială proprie;
b) Consiliul Judeţean Botoşani va acoperi costurile aferente realizării prin Proiect a bunurilor nou create care vor deservi
mai multe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului şi care vor aparţine domeniului public al judeţului.
c) Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Consiliul Local al Municipiului Dorohoi vor acoperi costurile cheltuielilor
eligibile şi neeligibile aferente închiderii depozitelor neconforme existente din municipiul Botoşani şi municipiul
Dorohoi.
d) Cheltuielile efectuate de Consiliul Local al municipiului Botoşani şi de Consiliul Local al municipiului Dorohoi în
condiţiile art.8 alin.(3) lit.c), cu excepţia contribuţiei proprii şi cheltuielilor neeligibile, vor fi recuperate din bugetul
proiectului, prin intermediul Consiliului Judeţean Botoşani.
(4) Costurile aferente perioadei de derulare a Proiectului vor fi recuperate, proporţional, conform cotei de
participare stabilite în baza principiilor din art.8 alin. (3), în cadrul desfăşurării activităţilor viitoare de operare, din
redevenţa plătită de operatori.
(5) Pentru Proiect se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: max 80% din deficitul de finanţare calculat
la nivelul proiectului ceea ce reprezintă grant UE, 18% buget de stat şi 2% buget local.
(6) Prin Act adiţional se va stabili nivelul cofinanţării fiecărei unităţi administrativ-teritoriale asociate în cadrul
Proiectului.
(7) Activităţile care fac obiectul Proiectului sunt prevăzute în Graficul de implementare din Anexa 2.

SECŢIUNEA 2 – DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR

Art. 9. (1) Părţile au în vedere să delege gestiunea Serviciilor pentru activităţile de colectare, transport, transfer,
compostare (dacă este cazul), sortare şi depozitare a deşeurilor.
(2) Gestiunea Serviciilor se va face, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, prin modalitatea de gestiune
delegată.
(3) Delegarea gestiunii Serviciilor, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente,
se va realiza exclusiv în baza unor contracte de delegare de gestiune privind diferitele activităţi ce compun serviciul de
salubrizare.
(4) Atribuirea contractelor de delegare de gestiune către operatori licenţiaţi se va face prin procedura licitaţiei publice, în
conformitate cu prevederile legale.
(5) Este interzisă delegarea separată a activităţilor de colectare, transport, transfer, compostare (dacă este cazul), sortare şi
depozitare a deşeurilor care fac obiectul Contractului din zona respectivă de către vreuna dintre Părţile prezentului
Contract.
(6) Consiliul Judeţean va iniţia si va derula procedurile de licitaţie din cadrul Proiectului, pentru:
- contractele de lucrări privind construcţia CMID, inclusiv rampa ecologică şi bunurile aferente;
- contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii aferente derulării Proiectului;
- contractele de lucrări privind construcţia/ extinderea staţiilor de transfer Săveni, Ştefăneşti, respectiv extinderea
staţiilor de transfer Dorohoi şi Flămânzi;
- contractele de lucrări privind construcţia staţiilor de compostare, dacă este cazul;
- contractele de lucrări privind construcţia platformelor de colectare din zonele corespunzătoare celor 4 staţii de
transfer şi a zonei IV Botoşani
- contractele de lucrări privind închiderea depozitelor existente din municipiul Botoşani şi municipiul Dorohoi.

-

contractele de delegare de gestiune privind activităţile aferente Serviciilor realizate prin exploatarea
CMID (care include şi întreţinerea rampei ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea, sortarea,
compostarea – dacă este cazul - şi depozitarea deşeurilor), transportul deşeurilor de la cele 4 staţii de
transfer la CMID şi exploatarea staţiilor de transfer.

(7) Prin intermediul ADI vor fi iniţiate şi derulate procedurile de licitaţie pentru:
- contracte de delegare de gestiune pentru activităţile de colectare a deşeurilor şi transportul acestora până
la 4 staţii de transfer (pentru zonele I, II, III, V), respectiv până la CMID (pentru zona IV Botoşani).
(8) Pentru fiecare licitaţie, Consiliul Judeţean Botoşani, respectiv ADI, va stabili componenţa Comisiilor de
Licitaţie.
Art. 10. (1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activităţile care sunt parte a Serviciilor, prin
procedura de licitaţie publică:
 operatori pentru colectarea şi transportul până la 4 staţii de transfer, respectiv până la CMID (în cazul
zonei IV Botoşani); aceştia vor fi denumiţi în continuare operatori CT (colectare-transport);
 un operator pentru exploatarea staţiilor de transfer şi a CMID, inclusiv pentru transportul de la staţiile de
transfer până la CMID; acesta va fi denumit in continuare operator TTPD (transfer-transportprelucrare-sortare-compostare (dacă este cazul)-depozitare);
(2) Numărul de operatori CT pentru prestarea activităţilor de colectare şi de transport este de minim unul care
va acoperi întreg judeţul şi maxim 5, câte unul pentru fiecare zonă de colectare.
(3) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate vor fi aprobate de fiecare consiliu local implicat,
respectiv de către Consiliul Judeţean Botoşani, după caz.
(4) Contractele de delegare care vor fi aprobate de către Consiliul Judeţean Botoşani vor fi semnate de către
Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, iar contractele de delegare atribuite de către ADI vor fi semnate de

Preşedintele ADI ECOPROCES, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate, în baza
mandatului acestora.
Art. 11. (1) Autoritatea Contractantă va fi:
a) Consiliul Judeţean pentru contractele de lucrări de construcţii şi contractele de achiziţii de bunuri şi prestări
servicii;
b) Consiliul Judeţean pentru contractul de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a staţiilor de
transfer, de exploatare a CMID şi de transport a deşeurilor de la staţiile de transfer până la CMID;
c) ADI ECOPROCES Botoşani, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate, în baza
mandatului acordat, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de colectare a deşeurilor şi de
transport a acestora până la staţiile de transfer, respectiv până la CMDI (în cazul zonei IV Botoşani).

SECŢIUNEA 3 – DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR
Art. 12. (1) Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin darea în administrare Consiliului
Judeţean Botoşani şi punerea la dispoziţia Proiectului, în baza hotărârilor consiliilor locale, a terenurilor
pe care urmează să se construiască CMID, staţiile de transfer şi platformele de colectare (terenurile aferente
realizării Proiectului).
(2) În acest sens, unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Judeţului Botoşani,
pe întreaga durată a Proiectului dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi
dispoziţia materială asupra terenului în limita obiectivului de construire şi exploatare a staţiilor de transfer, a
platformelor de colectare, respectiv a CMDI , conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului public al respectivei
unităţi administrativ-teritoriale.
(3) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Contract de Asociere, a oricărui alt act juridic având ca
obiect aceste terenuri.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale se angajează prin prezentul Contract să îşi înregistreze drepturile lor de
proprietate asupra acestor terenuri, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară, anterior punerii
la dispoziţie a acestor terenuri în scopul realizării Proiectului.
Art. 13. (1) Toate bunurile imobile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi care
deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale (respectiv rampa ecologică, staţiile de transfer şi
centrul de management integrat al deşeurilor CMID) construite sau achiziţionate din fonduri alocate în
cadrul Proiectului, vor aparţine proprietăţii publice a judeţului şi intră în patrimoniului Judeţului.
(2) Toate bunurile imobile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale pe care o şi
deservesc (respectiv platformele de colectare) construite sau achiziţionate din fonduri alocate în cadrul
Proiectului, vor aparţine proprietăţii publice a unităţii administrativ-teritoriale respective şi intră în
patrimoniul acesteia.
(3) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor
beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.
(4) Investiţiile ce urmează a fi efectuate în fiecare unitate administrativ-teritorială asociată sunt prevăzute în
Studiul de Fezabilitate la Proiect, care va fi aprobat prin hotărâri de consiliu judeţean şi de consilii locale.
Art. 14. (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehicule şi containere necesare pentru colectarea şi
transportul deşeurilor de tip municipal (respectiv vehiculele de transport de la staţiile de transfer la
CMID şi containerele din incinta staţiilor de transfer şi CMID), ce vor fi achiziţionate din fonduri alocate
în cadrul Proiectului şi care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine
proprietăţii publice a judeţului şi intră în patrimoniului Judeţului.

(2) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehicule şi containere necesare pentru colectarea şi
transportul deşeurilor de tip municipal (respectiv vehiculele de transport până la staţiile de transfer şi
containerele din incinta platformelor de colectare), ce vor fi achiziţionate din fonduri alocate în cadrul
Proiectului şi care deservesc o singură unitate administrativ-teritorială vor aparţine proprietăţii publice
a unităţii administrativ-teritoriale respective şi intră în patrimoniul acesteia.
(3) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor
beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.

SECŢIUNEA 4 – TARIFE ŞI TAXE
Art. 15. (1) Tarifele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc în baza unui studiu
realizat de către Consiliul Judeţean Botoşani, respectiv, ADI, conform următoarelor principii generale:
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi reparaţii, precum
şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ;
- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte";
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei, definit conform prevederilor legale în vigoare;
- acoperirea redevenţei.
(2) Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Memorandumul de Finanţare, din
Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile.
(3) În cazul utilizatorilor casnici, indiferent de mediul de locuit (urban/rural), plata serviciilor se va efectua de
către consiliile locale pentru serviciile prestate de operatorii CT (colectare şi transport până la staţiile de
transfer), caz în care consiliul local are calitatea de utilizator în beneficiul comunităţii locale (utilizatorilor
casnici). În acest caz, se va institui o taxă specială pentru salubrizare (lei/persoană), care va fi plătită de către
utilizatorii casnici; nivelul taxei speciale de salubrizare va avea o valoare unică/zonă.
(4) În cazul utilizatorilor non-casnici (agenţi economici şi instituţii publice), indiferent de mediul de locuit
(urban/rural), plata serviciilor se va efectua de către consiliile locale pentru serviciile prestate de operatorii CT
(colectare şi transport până la staţiile de transfer), caz în care consiliul local are calitatea de utilizator în
beneficiul comunităţii locale (utilizatorilor non-casnici). În acest caz, se va institui o taxă specială pentru
salubrizare, care va fi plătită de către utilizatorii non-casnici; nivelul taxei speciale de salubrizare va avea o
valoare unică/zonă.
(5) Pentru activităţile de gestionare a staţiilor de transfer, transport de la staţiile de transfer la CMID, gestionare
CMID, Consiliul Judeţean Botoşani va aproba tarife diferenţiate pentru deşeuri în amestec şi pentru
deşeuri reciclabile (lei/tonă/tip deşeu).
(6) Consiliul Judeţean Botoşani va percepe o redevenţă de la operatorii TTPD (gestionare staţii de transfer,
transport de la staţiile de transfer la CMID, gestionare CMID), care va include:
1. recuperarea cheltuielilor efectuate cu implementarea proiectului;
2. provizioanele pentru monitorizarea post-închidere a rampei ecologice.
(7) Schema sistemului de contracte, taxe şi tarife, precum şi Descrierea fluxului de contracte, taxe şi tarife
sunt prezentate în Anexa 3, respectiv Anexa 4.
Art. 16. Părţile se obligă să accepte în structura tarifului, astfel cum este acesta prevăzut la art. 15 de mai sus, o
cotă care să asigure provizioanele aferente rampei ecologice (inclusiv costurile pentru închiderea rampei şi
monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi păstrate într-un cont separat, conform prevederilor legale
aplicabile.

Art. 17. (1) Tarifele iniţiale plătite de operatorii CT către operatorul TTPD vor fi aprobate de către Consiliul
Judeţean Botoşani, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16 de mai sus şi cu respectarea politicii
tarifare stabilite de ADI .
(2) La stabilirea tarifelor iniţiale se vor avea în vedere defalcat tarifele pentru activităţile de exploatarea staţiilor
de transfer, transportul deşeurilor de la staţiile de transfer, activităţilor specifice din cadrul CMID.
(3) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer, tarifele sau taxele
iniţiale, precum şi ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat în derularea
respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă teritorială. Consiliile locale au obligaţia de a
aproba tarifele propuse dacă acestea respectă condiţiile prevăzute în prezentul Contract de Asociere şi politica
tarifară stabilită de ADI.
(4) În cazul stabilirii unui tarif unic/zonă, pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de
transfer, pentru o zonă de colectare determinată, respectiv transportul la CMDI pentru zona IV, ADI va aviza
acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale cărora li se aplică acest tarif. Cu ocazia
deliberărilor legate de acest tarif unic/zonă, doar unităţile administrativ-teritoriale implicate, în conformitate cu
Statutul ADI, vor avea dreptul să voteze asupra hotărârii ADI de fixare a tarifului şi să aprobe prin hotărâre de
consiliu local tariful unic/zonă, conform prevederilor legale.
(5) În cazul stabilirii un tarif unic/judeţ pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul
întregului judeţ, unităţile administrativ-teritoriale vor aproba prin hotărâre de consiliu local tariful unic/judeţ,
conform prevederilor legale.
(6) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor
pentru colectarea, transportul la staţiile de transfer, respectiv la CMID (pentru zona IV Botoşani), transferul,
transportul la CMID, prelucrarea în cadrul CMID, compostarea deşeurilor –dacă este cazul- şi depozitarea
deşeurilor la rampa ecologică.
(7) Pentru stabilirea, ajustarea şi modificare tarifelor aferente Serviciilor, se va respecta legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 18. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine Părţii care s-a obligat.

CAPITOLUL VI. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„ECOPROCES” BOTOŞANI (ADI). CONDUCERE ŞI ORGANIZARE
Art. 19. (1) Părţile acestui Contract au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES”
Botoşani (ADI), cu obiect de activitate serviciul de salubrizare, persoană juridică de drept privat cu statut de
utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale HG nr.855/2008pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi ale O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării Proiectului şi
furnizării în comun a Serviciilor prin gestiune delegată.
(2) ADI „ECOPROCES” Botoşani prezintă următoarele date de identificare:
- Certificat de înscriere nr.8/29.01.2009 în Registrul special pentru Asociaţii şi fundaţii;
- Cod de înregistrare fiscală CIF 25289967;
- Domiciliul fiscal: Jud. Botoşani, Mun. Botoşani, Cal. Naţională nr.64
(3) ADI „ECOPROCES” Botoşani are în special următoarele obligaţii:
a)
Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

b)
Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului;
c)
Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei
publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona
politicile şi acţiunile de interes general;
d)
Să elaboreze şi să aprobe Caietele de sarcini şi Regulamentele de organizare şi funcţionare a
Serviciului ;
e)
Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare,
inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe
conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006;
f)
Să încheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este
prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de specificul
activităţilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toţi membrii asociaţiei pentru toate activităţile sau numai o
parte din aceştia pentru anumite activităţi);
g)
Să monitorizeze executarea Contractului/Contractelor de Delegare şi să informeze regulat
membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce
priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea
Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice
penalităţile contractuale;
h)
Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând să crească oportunităţile de finanţare a proiectelor
de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
i)
Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura
tehnico-edilitară aferentă
Serviciului.
Art. 20. ADI „ECOPROCES” Botoşani s-a constituit în temeiul unui statut şi a unui act constitutiv, aprobate
de fiecare dintre membri, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Botoşani şi ale consiliilor locale, care cuprind:
a) toate elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 referitoare la constituirea unei asociaţii şi anume: denumirea,
scopul şi obiectivele asociaţiei, sediul social, durata de funcţionare, patrimoniul, reguli de organizare şi
funcţionare, componenţa nominală a primelor organe de conducere;
b) atribuţiile legate de Servicii pe care ADI este mandatată să le exercite în numele şi pe seama membrilor săi,
conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice astfel cum a fost modificată
şi completată de OUG nr. 13/2008, precum şi ale HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile e utilităţi
publice.
Art. 21. (1) Conducerea ADI „ECOPROCES” Botoşani are următoarea structură, conform prevederilor O.G.
nr. 26/2000:
a) Adunarea Generală a ADI, ca organ de conducere, format din reprezentanţi ai tuturor membrilor, care
sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani sau
persoanele care îi înlocuiesc în temeiul unei împuternicire speciale acordate în acest scop;
b) Preşedintele ADI, care este Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani şi care va reprezenta ADI în
relaţiile cu terţii.
c) Consiliul Director, organ executiv de conducere a Asociaţiei – preşedintele ADI este Preşedintele
Consiliului Director;
d) Comisie de cenzori pentru controlul financiar al Asociaţiei.
(2) Părţile convin prin prezentul Contract că pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi membri ai
ADI, vor avea dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală doar aceşti membri cărora li se aplică
respectivele hotărâri.
(3) Pentru asigurarea exercitării corespunzătoare a prerogativelor acordate ADI de către membrii săi în legătură
cu Serviciile, se va înfiinţa un Aparat tehnic, condus de către un Director executiv.

CAPITOLUL VII – CONTABILITATEA SI AUDITUL PROIECTULUI
Art.22. Beneficiarul Proiectului va încheia cu Autoritatea de Management POS Mediu un contract de finanţare.
Prin semnarea acestui contract, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea
nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere Proiectul şi să atingă obiectivele
stabilite.
Art.23. Dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul
Proiectului sau condiţiile de finanţare, Proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea
nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu
legislaţia naţională şi prevederile contractuale.
Art.24. Pentru a primi pre-finanţarea aferentă Proiectului şi pentru toate operaţiunile financiare legate de
implementarea proiectului, Beneficiarul trebuie să deschidă un cont bancar distinct. Totodată, acesta trebuie să
ţină o contabilitate analitică distinctă a Proiectului, prin efectuarea înregistrărilor contabile separat, cronologic şi
sistematic care să ofere transparenţă în implementarea Proiectului.
Art.25. Conform prevederilor din contractul de finanţare, pe durata implementării Proiectului Beneficiarul
trebuie să depună periodic rapoarte tehnice şi financiare şi cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile
efectuate. El va transmite periodic estimări privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor.
Art.26. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de trei ani de la data închiderii
oficiale a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.
Art.27. Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea
perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din
instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu.
Art.28. Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia
de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului pe întreaga durată a
verificărilor.
Art.29. Beneficiarul va asigura o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale
de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, Biroului
European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei
române şi europene aplicabile.
Art. 30. Consiliul Judeţean Botoşani va atribui contractele aferente Proiectului definit la art. 9 alin. (6) în
conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice.
Art.31. Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului revine în sarcina Beneficiarului şi
se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare şi se va face cu respectarea următoarelor principii: nediscriminarea, proporţionalitatea,
tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor publice, recunoaşterea publică, asumarea răspunderii,
transparenţă.
Art.32. Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislaţia achiziţiilor
publice, cu respectarea condiţionalităţilor definite în Memorandumul de Finanţare.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. (1) Prezenta Asociere nu constituie o persoană juridică. Prin urmare, această Asociere nu are
competenţe delegate sau proprii. În acest sens, nu poate angaja personal sau încheia contracte în nume propriu;
Asocierea trebuie să acţioneze prin intermediul Consiliului Judeţean Botoşani sau ADI, după caz.
(2) Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de plată stabilite, în
acord cu prevederile acordurilor financiare aplicabile.
Art. 34. Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act Adiţional aprobat şi semnat de
toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de Memorandumul de Finanţare al Proiectului.
Art. 35. Orice dispute născute din executare prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părţile
contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de
instanţele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.
Art. 36. Consiliul Judeţean Botoşani va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul
financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul jucat de Uniunea Europeană
în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Memorandumul de Finanţare şi cu respectarea procedurilor
aplicabile.
Art. 37. Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de
Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părţilor care o invocă.
Art. 38. Prezentul Contract se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia română.
Art. 39. Prezentul Contract a fost încheiat la data de …. , în …….. de exemplare originale, câte unul pentru
fiecare Parte, înregistrat de Părţi după cum urmează:

Părţile Contractului , semnătura şi ştampila
Judeţul Botoşani,
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean ŢÂBULEAC MIHAI

Municipiul Botoşani,
Prin Primar FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Municipiul Dorohoi,
Prin Primar ALEXANDRESCU DORIN

Oraşul Darabani,
Prin Primar BURLACU GHIORGHI

Oraşul Bucecea,

Prin Primar ŢÂMPĂU ANDRON

Oraşul Flămânzi,
Prin Primar PITORAC CONSTANTIN

Oraşul Săveni,
Prin Primar TÎRZIORU PETRU RELU

Oraşul Ştefăneşti,
Prin Primar RUSU ŞTEFĂNEL
Comuna Adăşeni,
Prin Primar AMATRICĂ IOAN

Comuna Albeşti,
Prin Primar AMARANDEI MIHAI

Comuna Avrămeni,
Prin Primar CÂRNU IOAN

Comuna Băluşeni,
Prin Primar STRATULAT NECULAI

Comuna Blândeşti,
Prin Primar CIOBANU EUGEN

Comuna Brăeşti,
Prin Primar TOMA IOAN

Comuna Broscăuţi,
Prin Primar AVASILICHIOAIE GHEORGHE

Comuna Călăraşi,
Prin Primar VRAJOTIS ELENA

Comuna Cândeşti,
Prin Primar CIORNODOLEA CONSTANTIN

Comuna Conceşti,
Prin Primar BOSTAN CONSTANTIN

Comuna Copălău,
Prin Primar CEPLINSCHI MARIUS-DIDEL

Comuna Cordăreni,
Prin Primar DUMITRAŞ CONSTANTIN

Comuna Corlăteni,
Prin Primar BUŢINCU VALENTIN-CORNELIU

Comuna Corni,
Prin Primar MIŢOSU DUMITRU

Comuna Coşula,
Prin Primar ACATRINEI MIRCIA

Comuna Coţuşca,
Prin Primar CIRIMPEI ANDRONIC

Comuna Cristeşti,
Prin Primar ACIOBĂNIŢEI IOAN

Comuna Cristineşti,
Prin Primar STREDIE MARINEL

Comuna Curteşti,
Prin Primar VIŢEL DUMITRU

Comuna Dângeni,
Prin Primar TROFIN STELICĂ-MARINICĂ

Comuna Dersca,
Prin Primar ROMANESCU FĂNICĂ

Comuna Dimăcheni,
Prin Primar COJOCARIU ŞTEFAN

Comuna Dobârceni,
Prin Primar HODAN SIMION

Comuna Drăguşeni,
Prin Primar CUCU NECULAI

Comuna Durneşti,

Prin Primar SASU VASILE

Comuna Frumuşica,
Prin Primar RĂDEANU CONSTANTIN

Comuna George Enescu,
Prin Primar TOMA-GRĂDINARU ANGELA

Comuna Gorbăneşti,
Prin Primar ILIESCU GICĂ

Comuna Havârna,
Prin Primar JITĂREANU GHEORGHE

Comuna Hăneşti,
Prin Primar MATEI COSTEL

Comuna Hilişeu Horia,
Prin Primar BABLIUC CONSTANTIN

Comuna Hlipiceni,
Prin Primar LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN

Comuna Hudeşti,
Prin Primar ATOMEI VIOREL

Comuna Ibăneşti,
Prin MAGOPEŢ ROMICĂ

Comuna Leorda,
Prin Primar UNGUREANU VASILE CORNELIU

Comuna Lozna,
Prin Primar LOZNEANU VIOREL

Comuna Lunca,
Prin Primar MARCU MARCEL

Comuna Manoleasa,
Prin Primar MIRCEA MIHAI

Comuna Mihai Eminescu,
Prin Primar GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL

Comuna Mihăileni,
Prin Primar BARBACARIU IOAN-LAURENŢIU

Comuna Mihălăşeni,
Prin Primar BURAGA GEANIN-LOREDAN

Comuna Mileanca,
Prin Primar URSACHI IOAN

Comuna Mitoc,
Prin Primar CAPOTĂ VASILE

Comuna Nicşeni,

Prin Primar GAIDUR IOAN

Comuna Păltiniş,
Prin Primar ROMANESCU COSTEL

Comuna Pomârla,
Prin Primar CHELARIU DUMITRU

Comuna Prăjeni,
Prin Primar MATEI GHEORGHE

Comuna Răchiţi,
Prin Primar BULIGA TOADER VALERIAN

Comuna Rădăuţi Prut,
Prin Primar NICHITEANU VIOREL

Comuna Răuseni,
Prin Primar OLARU FLORIN

Comuna Ripiceni,
Prin Primar BURCIU IOAN

Comuna Roma,
Prin Primar HUMELNICU CONSTANTIN

Comuna Româneşti,

Prin Primar HUŢANU GHEORGHE

Comuna Santa Mare,
Prin Primar RELINSCHI VIOREL

Comuna Stăuceni,
Prin Primar EPURAŞ COZMIN-IULIAN

Comuna Suharău,
Prin Primar CHELARIU MARCEL

Comuna Suliţa,
Prin Primar CIUBOTARIU COSTINEL

Comuna Şendriceni,
Prin Primar NISTOR PETRICĂ

Comuna Ştiubieni,
Prin Primar MERTICARU IONEL-SEBASTIAN

Comuna Todireni,
Prin Primar TOMA PETRU

Comuna Truşeşti,
Prin Primar PURUHNIUC MIHAI

Comuna Tudora,
Prin Primar LESUC AUREL

Comuna Ungureni,
Prin Primar IVANACHE ILIE

Comuna Unţeni,
Prin Primar TIMIŞAG DUMITRU

Comuna Văculeşti,
Prin Primar VLAS IULIAN

Comuna Vârfu Câmpului,
Prin Primar UNGUREANU AUREL

Comuna Viişoara,
Prin Primar HURMUZ DANIEL-IONEL

Comuna Vlădeni,
Prin Primar MURARIU VOICU

Comuna Vlăsineşti,
Prin Primar TRUFIN LUCIAN

Comuna Vorniceni,
Prin CORLECIUC OVIDIU

Comuna Vorona,
Prin Primar ŞTEFAN AUREL

