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HOTARARE

Nr.8 din 26 ianuarie 2015
privind înfiinţarea, organizarea, administrarea şi gestionarea Sistemului integrat de
management al deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD)

Consiliul Local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţă ordinară la dată de 26 ianuarie 2015, conform prevederilor art.39, alin.3
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000
privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
urmare adresei nr.700 din 20.11.2014, înregistrată la Consiliul Local al comunei George
Enescu cu nr.2024/30.12.2014, privind solicitarea aprobării înfiinţării, organizării, administrării şi
gestionării Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD),
analizând Expunerea de motive a primarului comunei prin care se propune aprobarea
înfiinţării, organizării, administrării şi gestionării Sistemului integrat de management al deşeurilor
în judeţul Botoşani (SIMD),
având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de administraţie publică din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei George Enescu,
văzând Rapoartele de avizare ale:
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,

în conformitate cu prevederile:
art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. e), h) si i) și art. 11 din Legea 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. d) şi i), art. 10 alin. (4)-(5), art. 22 alin.
(3)-(4), art.29 alin. (2) şi art. 44 alin. (4) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 59 alin.(1) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările şi completările ulterioare,
art. 5 alin. (2) lit. b), art 17 alin. (3) lit. b) şi art 22 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” Botoşani,
art 9 din Contractul de asociere pentru implementarea proiectului “Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
Ordinului nr. 1968/19.11.2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor prin care
s-a aprobat finanţarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Botoşani” în cadrul Programului Operaţional sectorial „Mediu” – Axa prioritară 2,
Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru
implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritara 2 - POS Mediu,

în temeiul art. 36 alin. (1), (2) şi (5), lit. a) si b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE :

Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea, organizarea, administrarea şi gestionarea Sistemului
integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD), care cuprinde următoarele
activităţi specifice serviciului public de salubrizare, denumit în continuare serviciul de salubrizare
de interes judeţean:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat până la staţia de transfer, respectiv Centrul integrat de
management al deşeurilor de la Stauceni( denumit în continuare CIMD);
b) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
c) transportul deşeurilor municipale de la staţiile de transfer la CIMD
Stăuceni, inclusiv operarea statiilor de transfer;
d) administrarea depozitului de deseuri de la Stauceni din cadrul CIMD
Stăuceni;
e) sortarea deşeurilor municipale în staţia de sortare din cadrul CIMD
Stăuceni.
(2) Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani este destinat să
asigure în exclusivitate, deservirea unităţilor administrativ-teritoriale din aria de operare a
judeţului Botoşani, membre în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES”
Botoşani, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Bunurile aferente Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Botoşani,
utilizate pentru prestarea activităţilor specifice serviciului de interes judeţean de salubrizare,
identificate in anexele la caietele de sarcini, vor fi concesionate către operatorii ce vor fi desemnati
in urma derularii procedurilor de delegare, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Se aprobă ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a activităţilor specifice
serviciului public de salubrizare de interes judeţean aferente Sistemului integrat de management al
deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD), gestiunea delegată prin concesiune.
Art. 2 (1) Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de
salubrizare din judeţul Botoşani in forma prezentata in Anexa nr. 2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
(2) Se avizează Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare în
judeţul Botoşani, în forma prezentată în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Se avizează Studiul de oportunitate pentru delegarea, prin concesiune, a gestiunii
activitatii de colectare şi transport a deşeurilor municipale, în forma prezentată în Anexa nr. 4,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se avizeaza Caietul de sarcini pentru delegarea, prin concesiune, a activitatii de
colectare si transport a deseurilor municipale, în judeţul Botoşani, în forma prezentată în Anexa
nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se acordă mandat special din partea Consiliului Local al comunei George Enescu
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoşani, cu sediul în Botoşani, Calea
Naţională nr. 64, pentru aprobarea, în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei George
Enescu, în Adunarea Generală a Asociaţiei, a următoarelor:
a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de
salubrizare din judeţul Botoşani;

b) Indicatorii de performanta pentru serviciul public de salubrizare în judeţul
Botoşani
c) Studiul de oportunitate pentru delegarea, prin concesiune, a gestiunii
activitatii de colectare şi transport a deşeurilor municipal
d) Caietul de sarcini pentru delegarea, prin concesiune, a activitatii de
colectare si transport a deseurilor municipale în judeţul Botoşani
Art. 6 Se împuteniceşte domnul Sandu Constantin sef S.V.S.U , reprezentantul Comunei
George Enescu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoşani, să voteze
şi să semneze, în numele şi pe seama Comunei George Enescu în Adunarea Generală a
Asociaţilor, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezenta hotărâre.
Art. 7 Imputernicitul Comunei George Enescu în Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botosani, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botosani şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,ECOPROCES” Botosani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Dorin IONIŢĂ
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2015.
Cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

