
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2021 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Staţie Sortare Valea Mărului” 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: 4414/14.04.2021 

 

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 „STAȚIE DE SORTARE VALEA MARULUI’’ componentă a proiectului 
’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, cu valoarea 
totală a investiţiei de: 10.940.721,12 lei inclusiv TVA, din care C+M:  6.021.403,90 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                                                                                      
 
 

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 populații. 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 constau în construirea unei hale de sortare împreună cu spaţiile 
pentru stocarea temporară a deșeurilor, pentru depozitarea şi livrarea baloților de tip construcție 
metalică.  

Suprafața construită este de cca. 1.887 mp, înălțimea la streașina de 7,50 m. Pardoseala va fi 
realizată din beton tip industrial. Dimensiunile geometrice sunt determinate de tipul şi parametrii 
utilajelor tehnologice şi de transport alese pentru punerea în operă, la care se adaugă spatiile de 
circulație.  

Staţia de sortare a deșeurilor este alcătuită din 3 zone astfel:  
- zona de depozitare temporarară hală tip șopron deschisă (cu închideri pe 3 laturi cu ziduri din beton 
h= 2 m pe zona destinată depozitării temporare a deșeurilor în așteptarea prelucrării cu o suprafața 
de minim 120 mp) cu o suprafața construită de cca. 300 mp. In această zonă are loc recepția 
deșeurilor provenite din colectarea separată;  
-zona de sortare, tip hală închisă are o suprafața construită de cca. 1.210 mp,  prevăzută cu închideri 
laterale din panouri termoizolante de tip sandwich pe toate laturile şi ferestre pe laturile lungi pentru a 
folosi lumină diurnă. Acoperișul în două ape este prevăzut tot din panouri termoizolante de tip 
sandwich, dimensionate corespunzător. Sunt prevăzute uși de acces pentru utilaje cu uși de acces 
pietonal incluse. In corpul principal se desfășoară activitatea de sortare şi balotare.  
-zona de depozitare baloți - construcție de tip șopron, cu închidere pe latura comună cu corpul 
principal, având suprafața construită de cca. 370 mp. Baloții vor fi depozitați pe o înălțime de 3 m pe 
o perioada de cel puțin 15 zile lucrătoare până la valorificarea lor . 

Hala de sortare va fi dotată cu instalație de apă, canalizare, instalație  şi dotări pentru 
stingerea incendiilor, precum şi cu instalații electrice racordate la infrastructura comuna a CMID Valea 
Mărului.  

Clădirea va fi prevăzută cu toate instalațiile interioare electrice de iluminat şi alimentare cu 
energie electrică a receptoarelor de forță şi racorduri de alimentare cu apă pentru spălătoarele de 
înaltă presiune.  

Pardoseala halei de sortare va fi realizată din beton de tip industrial şi va fi prevăzută cu 
sifoane de pardoseală sau guri de scurgere pentru evacuarea apelor uzate. Se vor prevedea 
spălătoare cu jet de mare presiune (racordate la instalația interioară de alimentare cu apă) în 
vederea igienizării periodice a zonelor de lucru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Funcții de bază ale halei de sortare: 

-preluarea deșeului colectat separat pentru reciclare, denumit şi „fracție uscată”; 
-selectarea deșeurilor indezirabile şi/sau a altor fracțiuni reciclabile voluminoase, înainte de cabina de 
sortare; 
-sortarea deșeului reciclabil pe categorii şi calități de materii şi materiale, fracția pozitivă; 
-colectarea refuzului de sortare, fracția negativă, în containere de 7 mc; 
-prelucrarea pentru transport a fracțiilor sortate prin presare şi balotare; 
-stocarea temporară a fracțiilor sortate (baloți şi/sau container cu metal)  
-eliminare refuz din sortare, fracții negative, în depozitul conform. 

 
 
 
 
 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  10.940.721,12 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 6.021.403,90 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

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



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                           Nr. 4414/14.04.2021 

                                  
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului 
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 
„STAȚIE SORTARE VALEA MARULUI” componentă a proiectului ’’SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’ 
 

 
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.  

Lucrările propuse prin proiect constau în construirea unei hale de sortare împreună cu 
spaţiile pentru stocarea temporară a deșeurilor, pentru depozitarea şi livrarea baloților de tip 
construcție metalică.  

Suprafața construită este de cca. 1.887 mp, înălțimea la streașina de 7,50 m. 
Pardoseala va fi realizată din beton tip industrial. Dimensiunile geometrice sunt determinate 
de tipul şi parametrii utilajelor tehnologice şi de transport alese pentru punerea în operă, la 
care se adaugă spatiile de circulație.  

Staţia de sortare a deșeurilor este alcătuită din 3 zone astfel:  
- zona de depozitare temporarară hală tip șopron deschisă (cu închideri pe 3 laturi cu ziduri 
din beton h= 2 m pe zona destinată depozitării temporare a deșeurilor în așteptarea prelucrării 
cu o suprafața de minim 120 mp) cu o suprafața construită de cca. 300 mp. In această zonă 
are loc recepția deșeurilor provenite din colectarea separată;  
-zona de sortare, tip hală închisă are o suprafața construită de cca. 1.210 mp,  prevăzută cu 
închideri laterale din panouri termoizolante de tip sandwich pe toate laturile şi ferestre pe 
laturile lungi pentru a folosi lumină diurnă. Acoperișul în două ape este prevăzut tot din 
panouri termoizolante de tip sandwich, dimensionate corespunzător. Sunt prevăzute uși de 
acces pentru utilaje cu uși de acces pietonal incluse. In corpul principal se desfășoară 
activitatea de sortare şi balotare.  
-zona de depozitare baloți - construcție de tip șopron, cu închidere pe latura comună cu corpul 
principal, având suprafața construită de cca. 370 mp. Baloții vor fi depozitați pe o înălțime de 3 
m pe o perioada de cel puțin 15 zile lucrătoare până la valorificarea lor . 

Hala de sortare va fi dotată cu instalație de apă, canalizare, instalație  şi dotări pentru 
stingerea incendiilor, precum şi cu instalații electrice racordate la infrastructura comuna a CMID 
Valea Mărului.  

Clădirea va fi prevăzută cu toate instalațiile interioare electrice de iluminat şi alimentare 
cu energie electrică a receptoarelor de forță şi racorduri de alimentare cu apă pentru 
spălătoarele de înaltă presiune.  

Pardoseala halei de sortare va fi realizată din beton de tip industrial şi va fi prevăzută 
cu sifoane de pardoseală sau guri de scurgere pentru evacuarea apelor uzate. Se vor 
prevedea spălătoare cu jet de mare presiune (racordate la instalația interioară de alimentare 
cu apă) în vederea igienizării periodice a zonelor de lucru.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Funcții de bază ale halei de sortare: 

-preluarea deșeului colectat separat pentru reciclare, denumit şi „fracție uscată”; 
-selectarea deșeurilor indezirabile şi/sau a altor fracțiuni reciclabile voluminoase, înainte de 
cabina de sortare; 
-sortarea deșeului reciclabil pe categorii şi calități de materii şi materiale, fracția pozitivă; 
-colectarea refuzului de sortare, fracția negativă, în containere de 7 mc; 
-prelucrarea pentru transport a fracțiilor sortate prin presare şi balotare; 
-stocarea temporară a fracțiilor sortate (baloți şi/sau container cu metal)  
-eliminare refuz din sortare, fracții negative, în depozitul conform. 
 
      Principalii indicatori tehnico-economici sunt: 

Valoarea totală a investiţiei de:  10.940.721,12 lei (inclusiv TVA) din care C+M = 
6.021.403,90 lei (inclusiv TVA). 

 
       Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnice pentru realizarea obiectivului „STATIE SORTARE VALEA MARULUI” componentă a 
proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR  ÎN JUDEȚUL 
GALAŢI’’ 
 

Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Directia Tehnica 
Elena SANDULACHE 

   
 
 
 
 
 
Serviciul Investiţii și Urmărire Contracte,                                                                                                                                                                                        
             Nicoleta   MACRI       
              



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 4414/14.04.2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 

 

    
 RAPORT  DE  SPECIALITATE         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  

STAȚIE DE SORTARE VALEA MARULUI componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’. 

 
 

          Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie: STAȚIE DE SORTARE VALEA MARULUI 
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN 
JUDEȚUL GALAŢI’’. 

Lucrările propuse prin proiect constau în construirea unei hale de sortare împreună cu 
spaţiile pentru stocarea temporară a deșeurilor, pentru depozitarea şi livrarea baloților de tip 
construcție metalică.  

Suprafața construită este de cca. 1.887 mp, înălțimea la streașina de 7,50 m. 
Pardoseala va fi realizată din beton tip industrial. Dimensiunile geometrice sunt determinate 
de tipul şi parametrii utilajelor tehnologice şi de transport alese pentru punerea în operă, la 
care se adaugă spatiile de circulație.  

Staţia de sortare a deșeurilor este alcătuită din 3 zone astfel:  
- zona de depozitare temporarară hală tip șopron deschisă (cu închideri pe 3 laturi cu ziduri 
din beton h= 2 m pe zona destinată depozitării temporare a deșeurilor în așteptarea prelucrării 
cu o suprafața de minim 120 mp) cu o suprafața construită de cca. 300 mp. In această zonă 
are loc recepția deșeurilor provenite din colectarea separată;  
-zona de sortare, tip hală închisă are o suprafața construită de cca. 1.210 mp,  prevăzută cu 
închideri laterale din panouri termoizolante de tip sandwich pe toate laturile şi ferestre pe 
laturile lungi pentru a folosi lumină diurnă. Acoperișul în două ape este prevăzut tot din 
panouri termoizolante de tip sandwich, dimensionate corespunzător. Sunt prevăzute uși de 
acces pentru utilaje cu uși de acces pietonal incluse. In corpul principal se desfășoară 
activitatea de sortare şi balotare.  
-zona de depozitare baloți - construcție de tip șopron, cu închidere pe latura comună cu corpul 
principal, având suprafața construită de cca. 370 mp. Baloții vor fi depozitați pe o înălțime de 3 
m pe o perioada de cel puțin 15 zile lucrătoare până la valorificarea lor . 

Hala de sortare va fi dotată cu instalație de apă, canalizare, instalație  şi dotări pentru 
stingerea incendiilor, precum şi cu instalații electrice racordate la infrastructura comuna a CMID 
Valea Mărului.  

Clădirea va fi prevăzută cu toate instalațiile interioare electrice de iluminat şi alimentare 
cu energie electrică a receptoarelor de forță şi racorduri de alimentare cu apă pentru 
spălătoarele de înaltă presiune.  

Pardoseala halei de sortare va fi realizată din beton de tip industrial şi va fi prevăzută 
cu sifoane de pardoseală sau guri de scurgere pentru evacuarea apelor uzate. Se vor 
prevedea spălătoare cu jet de mare presiune (racordate la instalația interioară de alimentare 
cu apă) în vederea igienizării periodice a zonelor de lucru.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Funcţii de bază ale halei de sortare: 

-preluarea deșeului colectat separat pentru reciclare, denumit şi „fracție uscată”; 
-selectarea deșeurilor indezirabile şi/sau a altor fracțiuni reciclabile voluminoase, înainte de 
cabina de sortare; 
-sortarea deșeului reciclabil pe categorii şi calități de materii şi materiale, fracția pozitivă; 
-colectarea refuzului de sortare, fracția negativă, în containere de 7 mc; 
-prelucrarea pentru transport a fracțiilor sortate prin presare şi balotare; 
-stocarea temporară a fracțiilor sortate (baloți şi/sau container cu metal)  
-eliminare refuz din sortare, fracții negative, în depozitul conform. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:  10.940.721,12 lei (inclusiv TVA)  

           din care: C+M = 6.021.403,90 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   
 
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. 

 
În consecinţă, este necesară aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 

privind realizarea obiectivului de investiţie STAȚIE DE SORTARE VALEA MARULUI 

componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN 

JUDEȚUL GALAŢI’’. 
     
           Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea  
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
           În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 
 

Direcţia Patrimoniu, 
  _____________ 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
 
 
 

Director executiv, 
Epure Camelia 

  


