
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 86 

din 30 martie 2021 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateș – Tecuci’’ componentă a 
proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3731/29.03.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 

prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană 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;  
           Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

Având în vedere prevederile 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. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateș – Tecuci’’ componentă a 
proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, 
cu valoarea totală a investiţiei de: 21.625.778,25 lei inclusiv TVA, din care C+M:  20.222.479,08 lei 
inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.  

.  

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

           
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Elena  SĂNDULACHE                                                                                      
Cristian AIROAE 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa nr.1 
 

Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza infrastructura de deșeuri în județul 
Galați, astfel încât sistemul nou creat să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor legislative în condiții de 
impact minim asupra mediului și sănătății populației. Proiectul de închidere este finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducere 
numărului depozitelor  neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 
România, Cod apel: POIM/6/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului 
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Titlu: OS 3.1 Apel de proiecte pentru 
dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții. 
 

   Lucrările propuse prin proiect sunt: 
- realizarea lucrărilor de excavare a deșeurilor, din exteriorul conturului închiderii finale, prin 

împingerea pe amplasamentul sau prin excavarea și transportul acestora, eliberând și 
curățând totodată terenul din exteriorul limitei proiectului, conform planului de trasare; 

- transferul și reamenajarea masei de deșeuri, din exteriorul conturului închiderii finale, se va 
realiza astfel încât să se obțină taluzarea optimă la pantele și cotele din proiect; 

- realizarea stratului suport precum și a sistemului de impermeabilizare și de închidere finală 
a depozitului neconform de deșeuri; 

- realizarea amenajării peisagistice, constând în înierbarea stratului acoperirii finale; 
- realizarea sistemului de captare, transport și neutralizare a gazului de depozit; 
- realizarea sistemului de colectare, transport și evacuare a apelor pluviale de suprafață; 
- realizarea sistemului de gestionare a levigatului pe perioada execuției lucrărilor; 
- realizarea platformelor tehnologice interioare, perimetrale depozitului, pe bermă și de 

acces pe capacul depozitului pentru monitorizarea amplasamentului depozitului de deșeuri 
menajere închis; 

- realizarea sistemului de monitorizare post – închidere, a depozitului de deșeuri menajere, 
constând în puțuri de monitorizare a calității apei freatice, în marcatori de urmărire a tasării 
corpului depozitului închis și sistem de monitorizare a gazului de depozit; 

- realizarea sistemului de protecție împotriva inundațiilor al depozitului; 
- realizarea sistemului de protecție a incintei depozitului de deșeuri menajere închis, pe 

limita de proprietate; 
- realizarea sistemului de alimentare cu energie electrică în zona de ardere controlată a 

gazului. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  21.625.778,25 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 20.222.479,08 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Elena  SĂNDULACHE                                                            
Cristian AIROAE 
 
 
 
 
 
  


