
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare Valea Mărului componentă 
a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9698/27.10.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea  şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  
arhitectură ale  Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) 
pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare Valea Mărului componentă a proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” cu valoarea totală a 
investiţiei de 10.493.933,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 3.805.263,00 lei (inclusiv 
TVA). 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Epure Camelia                                                                                                                                                                                       Director executiv  
27.10.2017                                                 Epure Camelia 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9698/27.10.2017 
 

 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare 

Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 
în județul Galați” 

 
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte 

a prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes judeţean.  

Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor 

municipale în județul Galați” (SMID Galați) a fost revizuită și înaintată în anul 2013 

autorităților competente (AM POS Mediu și Jaspers) în vederea obținerii unei finanțări 

nerambursabile disponibile prin programul POS Mediu. 

Din motive juridice, legate de terenul aferent viitoarei stații de tratare mecanic-

biologică, aplicația nu a putut fi finalizată în termenul maxim prevăzut de perioada de 

implementare a programului POS Mediu. 

Astfel, având în vedere: 

• Cerințele și condiționalități le prevăzute de Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM), 

• Noile prevederi legislative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, 

• Publicarea versiunii inițiale a Planului National de Gestionare a Deșeurilor, 

• Evoluția sistemului actual de gestionare a deșeurilor în județul Galați, 

aplicația de finanțare și documentele suport sunt în curs de revizuire pentru a obține 

finanțare prin POIM.           

          Stabilirea investițiilor aferente SMID în județul Galați s-a definit ținând cont de 
infrastructura existentă, de modul actual de gestionare a deșeurilor în județ și de obiectivele 
prevăzute în legislație și PNGD, respectiv: 

• Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare: 
 la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 

deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice (Metoda 2 
de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2020 conform Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, republică 

 la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul 
din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2025 conform propunerii de 
modificare  a Directivei  2008/98/CE privind deșeurile din Pachetul Economiei 
Circulare 

 la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul 
din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035 conform propunerii de 
modificare  a Directivei  2008/98/CE privind deșeurile din Pachetul Economiei 
Circulare 

• Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% 
din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2020 
conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările 
ulterioare; 



• Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în 
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025 conform HG nr. 
349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare; 
• Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017, 
conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările 
ulterioare; 
• Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a minimum 65% din greutatea tuturor 
deșeurilor de ambalaje - termen 2025, conform Legii nr. 249/2015 privind ambalajele 
și deșeurile de ambalaje. 
Pentru îndeplinirea țintelor de reutilizare și reciclare de 50% este necesară extinderea 

sistemului de colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeşeurilor și asigurarea de 
capacități de tratare aferente. 

Pentru atingerea obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 
depozitate este necesară asigurarea de instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea 
depozitării. Această măsură asigura și îndeplinirea obiectivului privind depozitarea deșeurilor 
numai dacă sunt supuse în prealabil unor operații de tratare. 

Astfel, având în vedere toate aceste aspecte, în cadrul SMID Galați este propusă 
construirea unei stații de sortare noi  de tip zonal, la Valea Mărului – Stație de sortare Valea 
Mărului. Stația de sortare va deservi întreg județul Galați. începând cu anul 2019, data 
estimată pentru punerea în funcțiune. Noua stație de sortare la Valea Mărului va avea o 
capacitate de 6.000 t/an și va prelua deșeurile reciclabile colectate separat din întreg mediul 
rural și din orașele Tg. Bujor și Berești. 

Studiul de fezabilitate și anexele acestuia pentru obiectivul de investiţii Stație de 
sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” a fost actualizat în luna octombrie 2017 și îndeplinește cerințele 
de finanțare solicitate atât de asistența tehnică a Comisiei Europene pentru proiectele majore 
de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (JASPERS) cât și cele ale 
Autorității de Management a acestui program de finanțare. 

Având în vedere aceste considerente, precum și necesitatea și urgență adoptării unor 
măsuri pentru asigurarea prelucrării și depozitării deșeurilor municipale din județul Galați pe 
termen mediu și lung, propunem pentru aprobare indicatorii tehnico-economici rezultați din 
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare Valea Mărului 
componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.  
         Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 
prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeţeanã, regionalã şi europeanã şi al Comisiei 
de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea  şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură ale  Consiliului 
Judeţean Galaţi 

 
 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Epure Camelia                                                                                                                                                                                                     Director executiv 
             27.10.2017                                                                                                                                                                                                           Epure Camelia 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 9698/27.10.2017 
 
                                                  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Stație de 

sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare 
Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați” 
          
           Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare. 
         
          Pentru atingerea obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 
depozitate este necesară asigurarea de instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea 
depozitării. Această măsură asigura și îndeplinirea obiectivului privind depozitarea 
deșeurilor numai dacă sunt supuse în prealabil unor operații de tratare. 

 
Astfel, având în vedere toate aceste aspecte, în cadrul SMID Galați este propusă 

construirea unei stații de sortare noi  de tip zonal, la Valea Mărului – Stație de sortare 
Valea Mărului. Stația de sortare va deservi întreg județul Galați. începând cu anul 2019, 
data estimată pentru punerea în funcțiune. Noua stație de sortare la Valea Mărului va 
avea o capacitate de 6.000 t/an și va prelua deșeurile reciclabile colectate separat din 
întreg mediul rural și din orașele Tg. Bujor și Berești. 

 
 Studiul de fezabilitate și anexele acestuia pentru obiectivul de investiţii Stație de 

sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” a fost actualizat în luna octombrie 2017 și îndeplinește 
cerințele de finanțare solicitate atât de asistența tehnică a Comisiei Europene pentru 
proiectele majore de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(JASPERS) cât și cele ale Autorității de Management a acestui program de finanțare. 

 
 În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru 
obiectivul de investiţii Stație de sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem 
de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 

 



 
 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi 

aproba prezentul proiect de hotărâre. 
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