
 
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2022 
 
privind: aprobarea și implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă 
a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11.422/28.09.2022 

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

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru 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, al Comisiei nr. 3 pentru dezvoltare urbană și rurală, agricultură, conservarea și 
protecția mediului și de servicii publice și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere Ghidul specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene 
aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru Componenta C3 – Managementul deșeurilor - INVESTIȚIA I1. 
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - SUBINVESTIȚIA I1.C. – CENTRE 
INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE 
AGLOMERĂRILOR URBANE; 

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) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. i) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 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 necesitatea, oportunitatea și pontențialul economic al proiectului 

„Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”.  
Art.2. Se aprobă implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a 

deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, 
pentru Componenta C3 – Managementul deșeurilor - INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la 
nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - SUBINVESTIȚIA I1.C. – CENTRE INTEGRATE 
DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR 
URBANE.  

Art.3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centru integrat de colectare selectivă 
a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”, în cuantum de 32.666.463,90 lei (inclusiv 
TVA). 
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 (2)   Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Centru integrat de colectare 

selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”, în cuantum de 5.580.000,00 
Euro, echivalentul sumei de 27.450.810,00 lei, fără TVA, la cursul valutar 1 Euro = 4,9195 lei. 

Art.4. Se aprobă cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile, în 
cuantum de 0,00 lei, care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta 
din documentațiile tehnico-economice  și contractul de lucrări. 

Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul 
Galați”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

  (2) Se aprobă alocarea din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Galați, a tuturor resurselor financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot 
interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia, în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare. 

  (3) Se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, 
toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor de întreținere și 
mentenanță a investiției realizate în cadrul proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a 
deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”, pe toată durata de valabilitate a contractului 
de finanțare, respectiv pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
proiectului. 

  (4) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

(5) Costurile aferente lucrărilor ce se vor realiza în cadrul proiectului vor fi 
prevăzute în bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării. 

Art.6. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 628.819 locuitori din județul 
Galați, din care: 305.683 locuitori din municipiul Galați.  

Art.7. Se aprobă caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții, conform Anexei, 
parte integrantă la hotărâre. 

Art.8. Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, documentele justificative aferente evaluării 
proiectului, contractul de finanțare, toate documentele necesare implementării proiectului, 
precum și pentru relația cu Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în derularea proiectului. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Popa Anca-Gabriela 
1 ex./28.09.2022                                                                            Director Executiv – Camelia Epure 

 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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Anexa nr. 1 

 
 

1. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 

Obiectivul general al programului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și 
modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea 
separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient se realizeaza prin suplimentarea 
capacităților de colectare separată, pregătirea pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în 
vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției 
la economia circulară. 

La nivelul județului Galați, au fost identificate următoarele deficiențe în sectorul 
managementului deșeurilor: 

- nivelul scăzut de educare a populaţiei în ceea ce priveşte impactul gestionării 
necorespunzătoare a deşeurilor asupra mediului; 

- rata redusă de acoperire cu servicii de salubritate a localităţilor urbane mici şi a celor 
rurale;  

-  inexistenţa staţiilor de transfer a deşeurilor;  
-  număr insuficient al punctelor de colectare selectivă a deşeurilor;  
- inexistenţa unei strategii coerente în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor 

biodegradabile;  
-  apariţia unor disfuncţionalităţi în funcţionarea lanţului „colectare – valorificare” a 

deşeurilor, datorate în principal inexistenţei unor facilităţi fiscale pentru operatorii 
economici care activează în acest domeniu; 

-  lipsa din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale a resurselor financiare 
pentru înfiinţarea sistemelor de gestionare a deşeurilor. 

Posibilitatea finanțării prin PNRR - Componenta 3 - Investiția I1, Subinvestiția I1.C a 
centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane Galați 
este o oportunitate pe care Consiliul Județean Galați intentionează să o valorifice. 

Implementarea și dezvoltarea pe raza Județului Galați a unor servicii publice specializate 
pentru gestionarea deșeurilor provenite din materiale plastice, textile, electrice, mobilier, 
deșeuri vegetale, construcții și renovări, servicii care să dispună de logistica necesară pentru 
colectarea, exploatarea și gestionarea deșeurilor în cadrul unui centru inregrat de colectare 
separată prin aport voluntar, este necesar și oportun pentru județ și populație, cu următoarele 
avantaje: 

- Eficiența crescută în domeniul colectării selective a deșeurilor. 

- Estetică placută, spațiul verde în jur. 

- Rezolvarea problemei mirosurilor neplăcute. 

- Supravegherea centrului elimină pericolele de vandalism. 

- Utilizare accesibilă locuitorilor. 

 
2. Numărul de locuitori din județul Galați, deserviți de proiect 

Conform  adresei Institutului National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica 
Galati nr. 4646/19.09.2022 privind populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2021, numarul de 
locuitori deserviti este de 628.819 locuitori din județul Galați, din care: 305.683 locuitori din 
municipiul Galați.  
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3. Caracteristicile tehnice ale centrului de colectare separata prin aport voluntar 

Centrul integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele 
elemente  platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale 
care nu necesită montaj (motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din 
construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de compostare compusă din platformă 
betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire, etc.), cameră frigorifică, 
laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități. 

Investiția propusă spre finanțare va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere 
care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care 
nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri 
voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții 
și demolări, etc. 

În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar vor fi colectate, de la persoane 
fizice, următoarele deșeuri  ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spra , 
materiale textile precum pături, haine, cârpe, materiale plastice,  electrice/ electronice/ 
electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte 
sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din 
construcții și demolări. 

Deșeurile colectate separat în centrul integrat de colectare prin aport voluntar vor fi tratate 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației. 

Documentația tehnică aferentă investiției va fi elaborată ținând cont de cantitățile și tipurile 
din fluxul de deșeuri al aglomerării urbane și va determina specificul investițiilor din centrul 
integrat de colectare prin aport voluntar. 

Referitor la imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, amplasamentul 
propus este terenul cu nr. cadastral 135505, situat în intravilanul municipiului Galați, se află în 
domeniul public al UAT Județul Galați și are suprafața de 24.321 mp, necesară implementării 
proiectului. De asemenea, menționăm faptul că acest amplasament este situat în vecinătatea 
viitoarei Stații de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie care se construiește în 
cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” cu finanțare 
din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

În ceea ce privește detalierea lucrărilor de amenajare, a dotărilor, a infrastructurii și 
suprastructurii investiției propuse spre finanțare, acestea vor fi stabilite prin proiectul tehnic, 
care se va întocmi cu respectarea cerințelor din PNRR, referitoare la centrul integrat de 
colectare prin aport voluntar, precum și în funcție de cantitățile din fluxurile de deșeuri 
specifice aglomerării urbane. 

De asemenea, beneficiarul va adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de 
energie regenerabilă (panouri fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții pentru 
asigurarea de utilități (apă curentă). 

Echipamentele șiu vehiculele achiziționate vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie 
disponibilă sub aspectul respectarii normelor de mediu. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului „Centru integrat 

de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”  
 
 
 

Proiectul „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în 
municipiul Galați” va fi depus, în vederea obținerii de finanțare, în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru Componenta C3 – 
Managementul deșeurilor - INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune - SUBINVESTIȚIA I1.C. – CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE. 

Obiectivul general al acestei componente este accelerarea procesului de extindere și 
modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea 
separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.  

Necesitatea proiectului rezidă din faptul că se intenționează dezvoltarea unui 
management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, 
pregătire pentru reutilizare și valorificare a  deșeurilor în vederea continuării procesului de 
conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economie circulară. 

Prezentul proiect de investiție vine în întâmpinarea acestor deziderate, vizând 
activități/acțiuni specifice înființării și dotării unui centru integrat de colectare prin aport 
voluntar (CAV) în municipiul Galați ce va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere 
care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care 
nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri 
voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții 
și demolări. 

Centrul integrat de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: 
platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu 
necesită montaj, cameră frigorifică, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-
tonaj, spații administrative, utilități. 

Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 628.819 locuitori din județul Galați, din 
care: 305.683 locuitori din municipiul Galați. 

În actualul context economic s-au creat premisele optime pentru realizarea prezentului 
proiect. Investiția propusă este în conformitate cu prevederile Planului Județean de Gestionare 
a Deșeurilor în Județul Galați, aprobat prin Hotărârea nr. 157 din 30 iunie 2021. 

Proiectul respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do 
No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut 
la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului. 

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de 
finanțare, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați va respecta legislația națională și 
comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 



completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
și implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport 
voluntar în municipiul Galați”. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 
precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,   
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popa Anca-Gabriela                                                                                                                                                                            
1 ex./28.09.2022                                                                                                  Director Executiv – Camelia Epure                                                     



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11.422 din 28.09.2022 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului  

„Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul 
Galați”  

 
 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea și implementarea proiectului „Centru integrat de colectare 
selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”.  
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru 
Componenta C3 – Managementul deșeurilor - INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau 
la nivel de orașe/comune - SUBINVESTIȚIA I1.C. – CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE.  
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Galați, în exercitarea 
atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes județean privind sănătatea, precum și dezvoltarea economico-socială a județului 
conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin (5), lit. i), din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului „Centru 
integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați” îndeplineşte 
condiţiile de legalitate.  
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Popa Anca-Gabriela                                           
1 ex./28.09.2022                                                                                                                       Director Executiv –Camelia Epure 


