Anexa nr. 4 la Acord financiar

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DEŞEURILOR LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI
DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTRACTE, TAXE ŞI TARIFE

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Definirea activităţilor
specifice serviciului de
salubrizare care fac obiectul
contractului
Colectarea separată și
transportul separat al
deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind
din activități comerciale din
industrie și instituții, inclusiv
fracții colectate separat până
la ST.Dorohoi
Colectarea separată și
transportul separate al
deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind
din activități comerciale din
industrie și instituții, inclusiv
fracții colectate separat până
la ST.Săveni
Colectarea separată și
transportul separate al
deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind

Tipul contractului

Părţile contractante

Modalitatea de
plată a
contravalorii
prestaţiei
serviciului

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
zona 1 Dorohoi

ADI „ECOPROCES”
Botoşani – (în numele și pe
seama UAT-urilor din zona
1) delegatar

Operator CT licenţiat de
salubrizare pentru
colectarea şi transportul
deşeurilor– delegat

Tarif lei/tonă

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
zona 2 Săveni

ADI „ECOPROCES”
Botoşani – (în numele și pe
seama UAT-urilor din zona
2) delegatar

Operator CT licenţiat de
salubrizare pentru
colectarea şi transportul
deşeurilor– delegat

Tarif lei/tonă

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
zona 3 Ştefăneşti

ADI „ECOPROCES”
Botoşani - (în numele și pe
seama UAT-urilor din zona
3) -

Operator CT licenţiat de
salubrizare pentru
colectarea şi transportul
deşeurilor– delegat

Tarif lei/tonă

Nr.
crt.

4.

5.

6.

Definirea activităţilor
specifice serviciului de
salubrizare care fac obiectul
contractului
din activități comerciale din
industrie și instituții, inclusiv
fracții colectate separat până
la ST.Ştefăneşti
Colectarea separată și
transportul separate al
deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind
din activități comerciale din
industrie și instituții, inclusiv
fracții colectate separat până
la depozitul ecologic judeţean
Colectarea separată și
transportul separat al
deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind
din activități comerciale din
industrie și instituții, inclusiv
fracții colectate separat până
la staţia de transfer Flămânzi
Operare 4 staţii de transfer,
transport deşeuri de la staţiile
de transfer la depozitul
ecologic judeţean, exploatare
Centru management integrat al
deşeurilor, prelucrare şi
depozitare deşeuri în depozitul
ecologic judeţean

Tipul contractului

Părţile contractante

Modalitatea de
plată a
contravalorii
prestaţiei
serviciului

delegatar

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
zona 4 Botoşani

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
zona 5 Flămânzi

ADI „ECOPROCES”
Botoşani - (în numele și pe
seama UAT-urilor din zona
4) delegatar

ADI „ECOPROCES”
Botoşani - (în numele și pe
seama UAT-urilor din zona
5) -

Operator CT licenţiat de
salubrizare pentru
colectarea şi transportul
deşeurilor din zona 4
Botoşani delegat

Tarif lei/tonă

Operator CT licenţiat de
salubrizare pentru
colectarea şi transportul
deşeurilor - delegat

Tarif lei/tonă

delegatar

contract de delegare de gestiune
a serviciului de salubrizare pentru
operare 4 staţii de transfer,
transport deşeuri de la staţiile de
transfer la depozitul ecologic
judeţean, exploatare Centru
management integrat al deşeurilor,
prelucrare şi depozitare deşeuri în
depozitul ecologic judeţean

Consiliul Judeţean Botoşani
- delegatar

Operator TTPD licenţiat
de salubrizare pentru
operare staţii de transfer,
transport deşeuri de la
staţia de transfer la
depozitul ecologic
judeţean, exploatare
Centru management
integrat al deşeurilor,
prelucrare şi depozitare
deşeuri în depozitul

Tarif
lei/tonă

Nr.
crt.

7.

Definirea activităţilor
specifice serviciului de
salubrizare care fac obiectul
contractului

Gestionare și valorificare
deșeuri sticlă

Tipul contractului

Contract comercial pentru
valorificare deșeuri sticlă

8.

Gestionare 5 centre civice
(deşeuri electrice/electronice,
deşeuri voluminoase, deşeuri
periculoase) aflate în incinta
staţiilor de transfer şi a
depozitului ecologic judeţean
şi valorificare deşeuri civice

Contract comercial pentru
valorificare deşeuri colectate în
centre civice

9.

Gestionare şi valorificare
deşeuri biodegradabile şi
reciclabile

contract comercial pentru
valorificare deşeuri biodegradabile
şi reciclabile

Părţile contractante

Consiliul Judeţean Botoşani
- delegatar
Operator TTPD licenţiat de
salubrizare pentru operare
staţii de transfer, transport
deşeuri de la staţia de
transfer la depozitul ecologic
judeţean, exploatare Centru
management integrat al
deşeurilor, prelucrare şi
depozitare deşeuri în
depozitul ecologic judeţean

ecologic judeţean delegat
Operatori specializați în
valorificare deșeuri sticlă

Modalitatea de
plată a
contravalorii
prestaţiei
serviciului

Tarif lei/tonă

operatori specializaţi

tarif
lei/tonă

operatori specializaţi

tarif
lei/tonă

Notă : SIMD în județul Botoșani se finanțează prin taxe speciale de gestionare care se achită de utilizatorii casnici lei/persoană și de
la utilizatorii non casnici lei/tonă.

