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MINUTA 

 

ȘEDINȚEI DE DEZBATERE PUBLICĂ ORGANIZATĂ PENTRU 

 
RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  

PENTRU PROIECTUL 
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI” 

 
11 februarie 2019 

 
 

Locul şi data desfăşurării: sediul Consiliului Județean Galați, sala mare de sedință, 

11.02.2019, ora 15.30. 

 

Consiliul Județean Galați a organizat şedinţa de dezbatere publică în scopul discutării 

Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de management integrat 

al deșeurilor în județul Galați”. 

 

La dezbaterea publică au participat reprezentanţi ai următoarelor entități publice și private: 

Consiliul Județean Galați, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare – Direcția Regională de Implementare Galați,  Agenția pentru Protecția 

Mediului Galați, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați, Fichtner 

Environment S.R.L.,  Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați, UAT Municipiul Galați, UAT 

Municipiul Tecuci, UAT Comuna Rădești, UAT Comuna Corod, UAT Comuna Berești-Meria, 

UAT Comuna Schela, UAT Comuna Slobozia Conachi, UAT Comuna Grivița, UAT Comuna 

Liești, UAT Comuna Frumușița, UAT Comuna Cudalbi, UAT Comuna Cuza Vodă, UAT 

Comuna Foltești, și UAT Comuna Independența în conformitate cu lista de prezență atașată. 

 

La dezbatere sunt prezenţi și experţii cooptați care au participat la elaborarea Raportului 

privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Galați”. 

 

Dezbaterea publică a fost moderată de către domnul Costel Fotea, Președinte al Consiliului 

Județean Galați și de doamna Doina Cucu, Administrator Public al Județului Galați. 

 

În deschiderea şedinţei, domnul Costel Fotea face o scurtă prezentare a proiectului „Sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, menționând obiectivele de investiții,  

valoarea totală a proiectului și status-ul proiectului la momentul actual. 

 

 

Doamna Silvia Drăgan, expert și membru în colectivul de elaborare al Raportului privind 
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impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Galați” (SMID Galați), prezintă studiul impactului asupra mediului pentru SMID Galați 

punctând o serie de idei principale: 

- descriere situație existentă; 

- probleme identificate; 

- obiective; 

- metodologie; 

- puncte de analiză; 

- investiții planificate; 

- etape implementare; 

- servicii de salubrizare care vor fi delegate prin SMID; 

- etape identificare efecte; 

- analiză impact; 

- concluzii. 

Slide-urile prezentate au fost incluse (în formă tipărită) și în mapa de documente 

înmânată fiecărui participant la ședință. 

 

Domnul Eugen Ouatu, reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Galați – 

solicită observații sau propuneri la Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul 

„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” aflat în dezbatere și publicat 

pe site-ul APM. 

 

Domnul Iulian Boț, primar al Comunei Liești – face propunerea ca finanțarea viitorului 

sistem de management al deșeurilor să se realizeze sub formă de tarif încasat de operatori și 

nu sub formă de taxă colectată de primării. De asemenea, este interesat de faptul dacă este 

oportun ca bugetul Comunei Liești, aflat în curs de fundamentare, să mai prevadă investiții 

alocate pentru serviciul propriu de salubrizare (respectiv achiziție de autospeciale) în 

condițiile în care numai Municipiul Galați si Municipiul Tecuci își păstrează operatorii de 

salubritate în cadrul SMID.  

 

Doamna Doina Cucu, Administrator public al Județului Galați – răspunde precizând 

faptul că aspectele menționate de către domnul Iulian Boț nu fac parte din tema dezbaterii 

urmând ca această discuție să fie reluată ulterior. 

 

Domnul Ștefan Drugan, primar al Comunei Cudalbi – solicită informații privind luarea în 

calcul în Raportul privind impactul asupra mediului a efectelor secundare nedorite ale 

viitorului depozit conform de la Valea Mărului (din punct de vedere olfactiv, care ar putea fi 

amplificat de existența generatoarelor eoliene existente, o eventuală creștere a numărului de 

înbolnăviri ca urmare a creșterii incidenței microbiene, înregistrarea de valori ridicate de trafic 

rutier), ținând cont de faptul că U.A.T. Cudalbi se învecinează la nord cu U.A.T. Valea 

Mărului. De asemenea, consideră necesară prezentarea unei hărți din care să rezulte 

amplasamentul depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase de la Valea Mărului. 

 

Doamna Anca Tofan, reprezentant al proiectantului Fichtner Environment S.R.L.  – 

răspunde precizând faptul că toate aceste elemente au fost luate în calcul iar ceea ce va 
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ajunge la depozitul conform de la Valea Mărului este stabilizat biologic (fără mirosuri, etc). De 

asemenea, punctează faptul că existența unui singur operator de colectare la nivel județean 

ar determina cheltuieli specifice mai mici decât în situația în care fiecare UAT ar realiza 

colectarea deșeurilor cu mijloace proprii. 

 

Doamna Camelia Epure, Director Executiv al Direcției de Dezvoltare Regională din 

cadrul Consiliului Județean Galați – completează răspunsul anterior adăugând faptul că 

informații detaliate privind amplasamentul depozitului conform de la Valea Mărului sunt 

publice și se găsesc în documentația privind Raportul Integrat de Mediu care face subiectul 

prezentei ședințe, respectiv pe site-ul Consiliului Județean Galați și pot fi consultate 

suplimentar utilizând resursele aplicației e-Terra prin accesarea site-ului dedicat 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html, pe baza numărului cadastral.  

 

Domnul Ștefan Drugan, primar al Comunei Cudalbi – consideră că era oportun existența 

unei hărți cu amplasamentul depozitului și părăsește ședința. 

 

Doamna Camelia Epure, Director Executiv al Direcției de Dezvoltare Regională din 

cadrul Consiliului Județean Galați – prezintă pe ecranul de proiecție harta 

amplasamentului depozitului conform de la Valea Mărului, existentă în materialul pus la 

dispoziție tuturor participanților anterior dezbaterii publice (figura 1-4 “Plan de încadrare în 

zonă – Amplasament Valea Mărului” și figura 1-5  “Plan de încadrare în zonă – Amplasament 

Valea Mărului” (ortofoto), la pagina 12 respectiv 13 din  Raportul privind impactul asupra 

mediului). 

 

Doamna Doina Cucu, Administrator public al Consiliului Județean Galați – solicită și 

alte intrebări din partea participanților la dezbatere. 

 

Domnul Maricel Petrea, primar al Comunei Schela - solicită informații privind existența în 

proiectul SMID a platformelor de compostare individuală. 

 

Doamna Silvia Drăgan, expert cooptat – răspunde și precizează faptul că s-a renunțat la 

aceste platforme de compostare. 

 

Doamna Camelia Epure, Director Executiv al Direcției de Dezvoltare Regională din 

cadrul Consiliului Județean Galați – aduce la cunoștință participanților la dezbatere faptul 

că minuta şedinţei va fi postată pe site-ul Consiliului Județean Galați și al Agenției pentru 

Protecția Mediului Galați. 

 

Doamna Doina Cucu, Administrator public al Consiliului Județean Galați - mulțumește 

participanților și declară închisă şedinţa de dezbatere publică. 

 

Toate observaţiile formulate de către participanţi precum şi răspunsurile Consiliului Județean 

Galați vor fi consemnate în minuta şedinţei care va fi făcută publică, conform art.10 din 

Legea nr. 52/2003. Se va răspunde în scris observaţiilor iar minuta şedinţei va fi postată pe 

site-ul Consiliului Județean Galați. 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

