
 

HOTǍRÂREA Nr. ______ 

din _________________ 2023 
 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 
privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ 
A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, 
BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2633/17.02.2023 

 
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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 
privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, prin care UAT comuna 
Corod este arondată Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în 
Unitatea administrativ teritorială comuna Valea Mărului, precum și aprobarea dezlipirii în două 
loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 102403 Drăgușeni, nr. cadastral 102403, în 
suprafață măsurată de 26.117 mp 
           Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport 
voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 
3. Managementul deșeurilor; 

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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 

privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 

DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI 

ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, astfel:  
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Art. 6 va avea următorul cuprins:  

Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 43.516 locuitori, respectiv: 
- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 

administrativ teritorială comuna Berești-Meria va deservi 8.098 locuitori; 
- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 

administrativ teritorială comuna Brăhășești va deservi  21.920 locuitori;  
- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea administrativ 
teritorială comuna Drăgușeni va deservi 13.498 locuitori. 

 

 Art. II. Se înlocuiește Anexa privind Descrierea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, 

BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Galați 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului 

„CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 

COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, cu 

Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 

Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 

punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Neculai Marius-Mădălin 
1 ex./16.02.2023                                                                            Director Executiv – Camelia Epure 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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Anexa  

 
Descrierea proiectului 

„CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI” 

 
 

1. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 

Unul dintre obiectivele europene și naționale o reprezintă accelerarea procesului de extindere 
și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată. 
Măsurile de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele 
aplicabile și tranziției la economie circulară, au astfel o importanță crescută. 

Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului 
și monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la 
ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a 
deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind 
deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851). 

Consiliul Județean Galați este implicat în mod direct în aplicarea măsurilor ce vor asigura 
alinierea la standardele europene, de dezvoltarea durabilă și competitivă a județului și de 
obținerea de rezultate tangibile care să aducă un impact pozitiv asupra nivelului de trai și 
calității vieții locuitorilor săi.  

Protejarea mediului și valorificarea resurselor aferente în mod responsabil sunt primordiale 
pentru o dezvoltare durabilă. Consiliul Județean Galați oferă o atenție sporită acestui capitol; 
în cadrul unei analize pe acest subiect, 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 colectare selectivă a tuturor categoriilor de 
deșeuri  în localităţile urbane mici şi în cele rurale;  

- număr insuficient sau, după caz, inexistenţa punctelor de colectare selectivă a 
deşeurilor;    

- 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.A. a centrelor 
de aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în 
sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în 
pubele 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 periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de 
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gradină, deșeuri de construcții și demolări, este o oportunitate pe care Consiliul Județean 
Galați intenționează să o valorifice. 

Implementarea și dezvoltarea pe raza Județului Galați a unor servicii publice specializate 
pentru gestionarea deseurilor provenite din gospodarii, servicii care sa dispună de 
logistica necesară pentru colectarea, exploatarea și gestionarea deșeurilor în cadrul unui 
centru de colectare prin aport voluntar, este absolut necesar și oportun pentru județ și 
populație, cu următoarele avantaje incontestabile: 

- Eficiența crescută în domeniul colectării selective a deșeurilor care nu pot fi colectate 
„door-to-door”; 

- CAV-urile vor avea o estetică plăcută și vor dispune de spațiu verde în jur; 
- Rezolvarea problemei mirosurilor neplăcute și a celei ce vizează eliminarea 

necontrolată a unor categorii de deșeuri ce nu pot fi colectate „door-to-door”; 
- Supravegherea centrului elimină pericolele de vandalism; 
- Utilizare accesibilă locuitorilor. 

 
2. Numărul de locuitori deserviți de proiect 

 
Conform  adresei Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică 
Galați nr. 4646/19.09.2022 privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021, numărul 
de locuitori deserviți de fiecare CAV în parte va fi: 
 

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 
administrativ teritorială comuna Berești – Meria va deservi 8.098 locuitori, după cum 
urmează: 

 UAT oraș Berești – 3.096 locuitori, 

 UAT comuna Berești – Meria – 3.412 locuitori, 

 UAT comuna Suceveni – 1.590 locuitori. 
 

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 
administrativ teritorială comuna Brăhășești va deservi 21.920 locuitori, după cum 
urmează: 

 UAT comuna Brăhășești – 10.084 locuitori, 

 UAT comuna Buciumeni – 2.412 locuitori, 

 UAT comuna Gohor – 3.236 locuitori, 

 UAT comuna Poiana – 1.733 locuitori, 

 UAT comuna Priponești – 2.102 locuitori, 

 UAT comuna Țepu – 2.353 locuitori. 
 

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 
administrativ teritorială comuna Drăgușeni va deservi 13.498 locuitori, după cum 
urmează: 

 UAT comuna Drăgușeni – 5.624 locuitori, 

 UAT comuna Bălăbănești – 1.915 locuitori, 

 UAT comuna Bălășești – 2.200 locuitori, 

 UAT comuna Cerțești – 2.312 locuitori, 

 UAT comuna Rădești – 1.447 locuitori. 

 

3. Caracteristicile tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) ale celor 3 terenuri: 
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- Terenul situat în UAT Comuna Berești-Meria: 
Teren identificat cu nr. Cadastral 105974, în suprafață de 5.119 mp corespunde 
amplasării a unui CAV în conformitate cu proiectul-tip de centru de colectare prin aport 
voluntar, așa cum este acesta descris în Ghidul de finanțare și Anexa Plan de situație. 

Terenul propus este situat intr-o locatie ferita de zonele aglomerate si populate, astfel 
incat realizarea acestui proiect este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 

- Terenul situat în UAT Comuna Brăhășești: 
Teren identificat cu nr. Cadastral 101067, în suprafață de 7.100 mp, corespunde 
amplasării a unui CAV în conformitate cu proiectul-tip de centru de colectare prin aport 
voluntar, așa cum este acesta descris în Ghidul de finanțare și Anexa Plan de situație. 
Terenul propus este situat într-o locație ferită de zonele aglomerate și populate, astfel 
încât realizarea acestui proiect este în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 

- Terenul situat în UAT Comuna Drăgușeni: 
Teren identificat cu nr. Cadastral 103617, în suprafață de 4.180 mp corespunde 
amplasării a unui CAV în conformitate cu proiectul-tip de centru de colectare prin aport 
voluntar, așa cum este acesta descris în Ghidul de finanțare și Anexa Plan de situație. 

Terenul propus este situat într-o locație ferită de zonele aglomerate și populate, astfel 
încât realizarea acestui proiect este în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pe fiecare dintre cele 3 terenuri identificate, vor fi realizate următoarele lucrari: 

- Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și 
circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-
tractor) care aduc / ridică containerele de mai sus; 

- Platforma betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă 1.884,1 mp  
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; 
- Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție 397 mp; 
- Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția 

containerelor deschise 373,5 mp; 
- Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi 

rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manual 186 m; 
- În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-

tractor) 8/3 m (sarcina max. 50 tone). 

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, fiecare platforma va fi prevăzută cu 
următoarele dotări: 
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- Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic 

deposit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru 
cetățenii care aduc deșeuri; 

- Container de tip baracă, frigorific; 
- Un container de tip baracă pentru colectarea de vopsele, bidoane de vopsele sau 

diluanți, medicamente expirate, baterii; 
- Trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, 

respectiv textile; 
- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor 

electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a 
celor de mobilier din lemn; 

- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticlă – geam, respetciv 
sicle/borcane/recipiente; 

- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, 
deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); 

- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz 
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; 
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele 

deschise înalte; 
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). 

 

Infrastructura: 

Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatră spartă), geotextil, 
geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-birou și 
cel frigo) va conține stratul-suport din balast compactat și betonul de min. 15 cm. 

Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din BA, iar împrejmuirea fundații 
izolate cilindrice (săpătura se poate face ușor cu foreza). 

 

Suprastructura: 

Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax 
de câte 5.0m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și 
de alta.  

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile 
ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe 
direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. 
Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare 
Φ25. Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și 
montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi. 

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe panele 
alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul 
învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia. 

Celelalte obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate 
și gata de utilizare (plug-in). 

 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2633 din 17.02.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 

din 14 Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului  
„CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 

COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, 
     DIN JUDEȚUL GALAȚI” 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 
Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, 
BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”. 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 302 din 
21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, 
cu modificările și completările ulterioare, prin care UAT comuna Corod este deja arondată 
Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea administrativ 
teritorială comuna Valea Mărului, aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren 
înscris în CF nr. 102403 Drăgușeni, nr. cadastral 102403 și Ghidul privind regulile și condițiile 
de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de 
centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor. 
 

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 protecția și refacerea mediului, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
379 din 14 Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE 
BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI” îndeplineşte 
condiţiile de legalitate.  
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Neculai Marius-Mădălin                                           
1 ex./15.02.2023                                                                                                                      Director Executiv – Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI                                                 Nr.2633 din 17.02.2023 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 
din 14 Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului  

„CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI,  

DIN JUDEȚUL GALAȚI” 

 

Proiectul „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL 

GALAȚI” a fost depus, în vederea obținerii de finanțare, în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a 

„Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea 

și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 

sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor. 

Scopul acestui proiect constă în activități/acțiuni specifice înființării și dotării a trei centre 

de colectare prin aport voluntar (CAV) ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor 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. 

Având în vedere prevederile Ghidului de finanțare, Hotărârea Consiliului Județean Galați 

nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE 

COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, 

prin care UAT comuna Corod este arondată Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin 

aport voluntar, situat în Unitatea administrativ teritorială comuna Valea Mărului, precum și 

aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 102403 

Drăgușeni, nr. cadastral 102403, în suprafață măsurată de 26.117 mp, aflat în domeniul public 

al Județului Galați, situat în comuna Drăgușeni, tarla 117, parcela 883, în două loturi distincte, 

după cum urmează: 

Lot 1 – Imobil teren cu nr. cadastral nou 103616, în suprafață de 21.937 mp – proprietar 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public; 

Lot 2 – Imobil teren cu nr. cadastral nou 103617, în suprafață de 4.180 mp – proprietar 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public; 

Astfel, se modifică art. 6 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 

Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, 

BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, urmând a avea următorul cuprins:  

 



Art.6. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 43.516 locuitori, respectiv: 

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 

administrativ teritorială comuna Berești-Meria va deservi 8.098 locuitori; 

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 

administrativ teritorială comuna Brăhășești va deservi  21.920 locuitori;  

- Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea 

administrativ teritorială comuna Drăgușeni va deservi 13.498 locuitori. 

De asemenea, se va înlocui în Anexa, la punctul nr. 2 numărul de locuitori deserviți de 

Centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar, situat în Unitatea administrativ 

teritorială comuna Berești – Meria, cu 8098 locuitori, iar la punctul nr. 3, datele de identificare 

ale terenului aferent Centrului de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar situat în 

UAT Comuna Drăgușeni, teren identificat cu nr. Cadastral 102403, în suprafață de 26.117 mp, 

cu terenul identificat cu nr. Cadastral 103617, în suprafață de 4.180 mp. 

În consecință, se înlocuiește Anexa privind Descrierea proiectului „CENTRE DE 

COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE 

BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 379 din din 14 Noiembrie 2022 privind aprobarea și 

implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN 

APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN 

JUDEȚUL GALAȚI”. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 

Galați nr. 379 din 14 Noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE 

DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE 

BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”.  

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 

publică. 

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 
 

 

 

Neculai Marius - Mădălin 1 ex./15.02.2023                                                            Director Executiv – Camelia Epure  


