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HOTĂRÂREA nr. 7 /12.11.2019 

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor 
aferente proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Galați” 
 
 
 

Adunarea Generală a Asociaților 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv–cadru și a 

Statutului–cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de  utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (3) din Statutul Asociației; 

- raportul de specialitate nr. 7 /2019 al Aparatului Tehnic din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV‟ Galaţi; 

- votul exprimat de membrii Adunării Generale a Asociaților, consemnat în procesul–

verbal al ședinței din data de 12.11.2019; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

   Art. 1   (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de management integrat 
al deșeurilor în județul Galați”, în cuantum de 103.479.031,00 euro (inclusiv TVA). 

                (2) Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați ” ce va fi suportată de către Consiliul Judeţean Galaţi, în valoare 
de 14.360.960,00 euro, din care: 

-       1.818.736,00 euro, contribuţia la finanţarea cheltuielilor eligibile, 

-       12.542.224,00 euro, contribuţia la finanţarea costurilor (deficit de finanţare). 
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                (3) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

   Art. 2  (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, în 
vederea derulării proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați.                

                (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziţiei. 

   Art. 3  (1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați” a terenurilor din domeniul public al Județului Galați 
și/sau administrarea Consiliului Județean Galați, având datele de identificare formulate în 
Anexa 3 – Document de poziție, pe care urmează să se construiască instalațiile de 
gestionare a deșeurilor, respectiv: 

-       Centrul de management integrat al deşeurilor în comuna Valea Mărului, 

-       Stație de sortare în comuna Valea Mărului, 

-       Stația de transfer în municipiul Galați, 

-       Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie în municipiul 
Galați, 

-       Stația de transfer de la Târgu Bujor, 

-       Stația de compostare și Stația de transfer în municipiul Tecuci, 

-       Închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci, 

-       Drumurile de acces pentru instalațiile ce vor construite în comuna Valea 
Mărului,  municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor şi municipiul Galați. 

            (2) Județul Galați va deține pe întreaga durată a Proiectului dreptul de 

proprietate publică și dreptul de administrare a terenurilor respective, incluzând posesia, 

folosinţa şi dispoziţia materială asupra terenurilor în limita obiectivului de construire şi 

exploatare a obiectivelor de investiţii. 

 

Art. 4    Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din 

Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Galați” în valoare totală de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care 
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C+M este de 168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1 care se constituie parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5  Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxelor pentru proiectul „Sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 2 care se constituie 

parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 6   Se aprobă Documentul de poziţie pentru proiectul „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 3 care se constituie parte integrantă 

la prezenta hotărâre. 

 

Art. 7.   Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOSERV“ Galați. 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

                                   
Secretar,   

__________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


