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Proiectul ”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, finalizat 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea Proiectului 

„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, cod SMIS 16992, cofinanţat 

de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 

Sectorial “Mediu” 2007-2013, având o valoare totală de 143.068.697 lei fără TVA și o valoare 

de deviz final de 110.533.537,76 lei fără TVA. 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 

deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Botoșani, prin îmbunătățirea 

serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în 

conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene.  

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului sunt: 

- construirea unui depozit județean conform la Stăuceni, cu stație de sortare și stație de 

tratare levigat; 

- construirea a două stații de transfer, la Săveni și Ștefănești; 

- extinderea stațiilor de transfer de la Dorohoi și Flămânzi; 

- închiderea a două depozite ne-conforme, la Botoșani și Dorohoi; 

- construirea a 1318 platforme de colectare pentru întreg județul; 

- achiziționarea a 22.960 lăzi de compostare pentru gospodării; 

- achiziționarea a 7397 euro-containere de 1,1 mc pentru întreg județul; 

- achiziționarea a 25 de vehicule de colectare și transport/transfer a deșeurilor; 

- conștientizare, supervizare, asistență tehnică. 

Odată cu semnarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de colectare și 

transport a deșeurilor municipale solide pentru cele 5 zone de colectare, precum și a contractului de 

delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a 

deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri, gestionarea activităţilor specifice 

serviciului public de salubrizare se realizează în sistem regional, prin punerea în funcţiune a 

bunurilor nou create prin proiect şi prin integrarea infrastructurii existente în Sistemul integrat de 

management al deşeurilor din judeţul Botoşani. 

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la acest proiect, vă 

rugăm contactaţi: Consiliul Judeţean Botoşani, Piaţa Revoluţiei 1-3; Tel/fax: 0231.514.712/ 

0231.514.715, e-mail: consiliu@cjbotosani.ro , info@botosanijudetcurat.ro 
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