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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

UAT COMUNA MIHĂLĂȘENI a semnat contractul de finanțare pentru implementarea 
proiectului “Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor prin 
înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Mihălășeni, județul 
Botoșani” (cod proiect C3I1A0122000049), depus în cadrul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, apel 
necompetitiv de proiecte, dedicat Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) si asociațiilor 
acestora (ADI) în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de 
gestionare a deșeurilor. 

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta C3 – Managementul deșeurilor în cadrul Investiției I1 - Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale 
la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I1.A – Înființarea de centre 
de colectare prin aport voluntar. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.830.913,04 RON, valoarea 
nerambursabilă finanțată din PNRR este de 100%, respectiv 3.830.913,04 RON. 

Obiectivul proiectului  va contribui la dezvoltarea unui management al deșeurilor 
eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare 
și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu 
prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. 

Centrul de colectare cu aport voluntar va deservi o comunitate de 2.603 de locuitori 
(conform INSSE la data de 01.01.2021) de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale comuna 
Mihălăşeni, respectând prevederile Ordinului Ministrului Sanataţii nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţa al populaţiei, cu 
modifcările şi completările ulterioare. 

Durata proiectului este de 21 de luni, perioada de implementare a acestuia 
realizându-se în intervalul decembrie 2022 - septembrie 2024. 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României” 
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