
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic 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: 4727/13.04.2022 

 

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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de 
investiţie „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’ componentă a proiectului ’’SISTEM 
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, după cum urmează: 
valoarea totală a investiţiei este de 23.908.126,64 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
20.258.179,08 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.1, care este parte integrantă a hotărârii.  

.  

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

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

Obiectivul general al proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR 
GALAȚI” - COD SMIS 134998 este acela de a realiza o infrastructură 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 menționat 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 acest proiect, pentru obiectivul de investiție „Închidere depozit 
neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, 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 de 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: 23.908.126,64  lei (inclusiv TVA). 
- valoarea  C+M este: 20.258.179,08 lei (inclusiv TVA).                                         

 
 
 
 
 

Daniela Tănase Popa/                                                                                                                 
22.03.2022                                                       Director executiv –Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 4727/13.042022 
                                  

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici rezultați din Proiectului Tehnic, privind realizarea obiectivului de 
investiţie:„Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului 

’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’ 

 
Obiectivul general al proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR GALAȚI - COD SMIS 134998 este acela de a realiza o infrastructură 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 menționat 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 acest proiect, pentru obiectivul de investiție „Închidere depozit 
neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, 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. 

Prin Hotărârea nr. 86/30.03.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico – economici rezultați din 
Proiectul Tehnic – Devizul general (din documentația economică aferentă Proiectului), fără a fi 
incluse cheltuielile cu studiile de teren, taxele, comisioanele și cotele legale, precum și 
cheltuielile diverse și neprevăzute. 

De asemenea, în urma modificării liniei 4.3 din capitolul 4 a devizului inițial al proiectului, s-a 
procedat la actualizarea acestuia prin introducerea cheltuielilor cu montajul utilajelor 
tehnologice, în acest sens crescând valoarea C+M.  



Astfel, având în vedere faptul că lucrările pentru execuția obiectivului de investiție menționat 
se află în curs de finalizare, s-a constatat faptul că în valoarea indicatorilor tehnico-economici 
aprobați nu au fost incluse costurile aferente studiilor de teren, taxelor, comisioanelor, cotelor 
legale precum și cheltuielile diverse și neprevăzute.  

În acest context, este necesară actualizarea valorilor din indicatorii tehnico-economici, aferenți 
obiectivului de investiție „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, prin includerea 
următoarelor valori pentru: 

- CAPITOLUL 5.2: 190.856,46 lei cu TVA 
- CAPITOLUL 5.3: 2.039.391,06 lei cu TVA 
- CAPITOLUL 3.1.3: 50.865,87 lei cu TVA 

Ca urmare a celor menționate mai sus, principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea 
totală a investiţiei este de 23.908.126,64 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
20.258.179,08 lei (inclusiv TVA).                                                  

În acest sens, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici rezultați din Proiectul Tehnic pentru realizarea obiectivului „Închidere depozit 
neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR  ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’ și solicităm avizul Comisiilor de 
specialitate nr. 1, 2 şi 6 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Tănase Popa/                                                                                                                 
22.03.2022                                                       Director executiv –Camelia Epure 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 4727/13.04.2022 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
 
   

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr.86/30.03.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici rezultați din Proiectului Tehnic, privind realizarea obiectivului de 
investiţie:„Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului 

’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’ 

 

Iniţiatorul, domnul Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, cu scopul de a modifica Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86 
/30.03.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului 
Tehnic, privind realizarea obiectivului de investiţie: „Închidere depozit neconform Rateș - 
Tecuci’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI’’. 

Lucrările propuse prin acest proiect, pentru obiectivul de investiție „Închidere depozit 
neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, 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.  

Prin Hotărârea nr. 86/30.03.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico – economici rezultați 
din Proiectul Tehnic – Devizul general (din documentația economică aferentă Proiectului), 
fără a fi incluse cheltuielile cu studiile de teren, taxele, comisioanele și cotele legale, precum 
și cheltuielile diverse și neprevăzute. 

De asemenea, în urma modificării liniei 4.3 din capitolul 4 a devizului inițial al proiectului, s-a 
procedat la actualizarea acestuia prin introducerea cheltuielilor cu montajul utilajelor 
tehnologice, în acest sens crescând valoarea C+M.  

Astfel, având în vedere faptul că lucrările pentru execuția obiectivului de investiție menționat 
se află în curs de finalizare, s-a constatat faptul că în valoarea indicatorilor tehnico-
economici aprobați nu au fost incluse costurile aferente studiilor de teren, taxelor, 
comisioanelor, cotelor legale precum și cheltuielile diverse și neprevăzute. 



În acest context, este necesară actualizarea valorilor din indicatorii tehnico-economici, 
aferenți obiectivului de investiție „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, prin 
includerea următoarelor valori pentru: 

- CAPITOLUL 5.2: 190.856,46 lei cu TVA 
- CAPITOLUL 5.3: 2.039.391,06 lei cu TVA 
- CAPITOLUL 3.1.3: 50.865,87 lei cu TVA 

Ca urmare a celor menționate mai sus, principalii indicatori tehnico-economici sunt: 
valoarea totală a investiţiei este de 23.908.126,64 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
20.258.179,08 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. 

Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ și referitoare la atribuţiile Consiliului Judeţean susțin 
următoarele: ”(1) Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.” Prevederile Alin. (3) 
lit. f) din cadrul aceluiași articol susțin următoarele: „(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, prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și, în  temeiul 
celor susținute mai sus, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre, în forma 
prezentată. 
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Daniela Tănase Popa/                                                                                                                 
22.03.2022                                                       Director executiv –Camelia Epure 


