
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

HOTARARE NR._____ 
Din O 	.2019 

privund aprobarea Studiulu, de fezabibtate si a indicatonlor tehnico-econom:ci 
rezultat: din Studiul do fezab,I,tte, preciim si a unor obligati, si a cheltu:eIiIor 
aferente prthectu!ui,,Sistem de management integrat a! deseurilor Injudetul Galat:" 

Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae , primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numär de Inregistrare i data depunerii proiectului: 62605 / 29.10.20 19 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, Intrunit In edintã 	&I2n data de 
of. lb 	2019; 

Avãnd In vedere: 
- Referat de aprobare a initiatorului , Inregistratä sub nr. 62606 / 29.10.2019 
- Raportul de specialitate Intocmit de serviciul de investitii , inregistrat sub nr.62 607 / 29.10.2019 
- Avizele comisiei /comisiilor de specialitate 
- Referat de urgenà Inregistrat cu nr. 62608 / 29.10.2019 
- Având In vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul ape! POIMI6/3/1/Reducerea numärului de 
depozite neconforme si creterea gradului de pregàtire pentru reciclare a deeuri1or In România din 
cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritarà 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu In conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul 
Specific 3.1 - Reducerea numrului depozitelor neconforme si creterea gradului de pregätire 
pentru reciclare a deeurilor In România; 
- Având In vedere Hotãrârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice, cu modificärile i completärile ulterioare; 
- Având In vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificärile i completärile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 129, alin.2, lit. d §i alin.7 lit. n din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 139 alin 3 , lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 196 alin 1, lit, a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
Art.l.Se aprobä Studiul de fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici rezultati din 

Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului ,,Sistem de management integrat a! deeuri1or 
Injudeu1 Galati" In valoare totalä de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1, parte integrantA la hotärâre. 

Art. 2. Se aprobà Planul anual de evolu;ie a tarifelor si taxelor pentru proiectul ,,Sistem de 
management integrat al deeurilor in judetul Galati", conform Anexei 2, parte integranta la hotärâre. 

Art. 3. Se aprobä Documentul de pozitie pentru proiectul ,,Sistem de management integrat 
al deeuri1or In judeui Galati", conform Anexei 3, parte integrantä la hotärâre. 

Art.4. Se Imputernicete dl. Marian Sändicä având calitatea de reprezentant al unitatii 
administrativ teritoriale In Adunarea Generalä a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä 
ECOSERV Galati, sä voteze documentele anexä din prezenta hotärre in Adunarea Generaiã a 
Asociatiei. 



Art. 5.  Prezenta hotarare se va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard 
ECOSERV Galati. 

Contrasemneaza pentru legalizare 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	 SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
NR.62606 /29.10.2019 

pruvind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehn,co-econom,c, 
rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatit si a cheltuielilor 
aferente pro:ectului ,,S,stem de management integrat a! deseurilor In judetul Galati" 

Proiectul ,,Sistemul de management integrat al deeurilor In judeul Galati", 
pentru care a fost elaboratà documentatia  pentru accesarea finantärii nerambursabile 
In cadrul Programului Operational InfrastructurA Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3 
este In prezent In faza de finalizare a Aplicaiei de finantare si a documentelor 
justificative aferente - inclusiv aprobarea Studiului de fezabilitate §i a documentelor 
aferente pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deeurilor In judeul 
Galati". 

Obiectivul general al proiectului ,,Sistem de management integrat al deeuri1or 
in judeul Galati" ii reprezintä creterea standardului de viatA al populaiei si 
Irnbunàtätirea calitätii mediului din judeu1 Galati, prin realizarea unui sistem durabil 
de gestionare al deeuri1or conform cu cerintele  legislative din sector, cu prevederile 
pachetului economiei circulare §i cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, In 
contextul Axei Prioritare 3 POIMI Obiectiv Tematic 3.1. 

Objective specifice pentru judeul Galati si indicatorii de rezultat sunt: 
• Toatã populaia judeului este conectatä la serviciu de salubrizare 

incepând cu anul 2021 (data delegãrii de cätre ADI a contractului de 
salurbizare); 

• Creterea gradului de pregätire pentru reutilizare si reciclare la: 
o 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticlä si 

lemn din deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din 
servicii publice - anul 2021; 

o 50% din cantitatea totalã de deeuri municipale generate - anul 
2025; 

o 55% din cantitatea totalà de deeuri municipale generate - anul 
2030; 

o 60% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 
2035; 

• Reducerea cantitàtii depozitate de deeuri biodegradabile municipale la 
35% din cantitatea totalã, exprimatà gravimetric, produsã In anul 1995 - 
anul 2023 (data estimatà pentru operarea noii instalatii de tratare 
mecano-biologicã propusã a se realiza prin proiect); 

• Depozitarea deeurilor municipale este permisä numai dacä acestea sunt 
supuse in prealabil unor operatii  de tratare fezabile tehnic - anul 2023 ( 



data estirnatä pentru operarea noii instalatii de tratare mecano-biologicã 
propusà a se realiza prin proiect); 

• Depozitarea a maxim 10% din deeurile municipale - anul 2040; 
• Colectarea separatà si tratarea corespunzàtoare a deeurilor periculoase 

menajere si a deeurilor rvoluminoase - anul 2021 (data delegarii de 
cãtre ADI a contractului de salurbizare); 

• Incurajarea utilizärii In agriculturà a materialelor rezultate de la tratarea 
biodeeurilor (compostare si digestie anaerobà). 
Studiul de fezabilitate are la bazà prevederile Planului National  de Gestionare a 

Deeurilor (PNGD), adoptat In cursul anului 2018 si cuprinde o perioada de 
programare de 30 de ani (2018 - 2047), identificând un set de prioritäi care, odatà 
implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare a deeurilor la nivel judeean, 
vor promova prevenirea generärii deeurilor si reciclarea acestora si vor asigura 
atingerea tintelor de gestionare a deeurilor In conformitate cu legis1aia nationalä si a 
Uniunii Europene in vigoare In acest moment. 

In PNGD, ins talaflule de deeuri ci capacitäIile acestora au fost determinate 
avánd In vedere fintele din 2025, In timp ce In cadrul Studiului de Fezabilitate pentru 
Sistemul de management integrat al deeurilor in judeul Galaçi au fost luate In 
cons iderare obiectivele de reciclare de atins páná In anul 2040, definite deja In 
le is naionalá i europeaná in vigoare. 

Tinand cont de situatia existentà in judetul Galati, Studiul de Fezabilitate 
identified, descrie, analizeazà si evalueazä 2 alternative tehnice pentru implementarea 
sistemului integrat de gestionare al deeurilor. 

Conform evaluärii realizate In cadrul Studiul de Fezabilitate, in baza analizelor 
economice, tehnice, de mediu, sociale, institutionale §i legale, solutia recomandatä de 
elaborator pentru implementare este Altemativa 1. 

Investitiile propuse a se finanta prin proiectul ,,Sistem de management integrat al 
deeuri1or In judetul Galati" sunt: 

• Achizitionarea de echipamente de colectare pentru deeuri1e menajere 
colectate In amestec pentru tot judeu1 mai putin  municipiile Tecuci si 
Galati; 

• Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separatä §i transportul 
deeurilor reciclabile menajere pentru tot judeul mai putin  municipiul 
Tecuci; 

• Realizarea a 3 statii de transfer in municipiile Tecuci, Galati si Tg. Bujor; 
• Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporarA a deeurilor voluminoase si 

a deeurilor menajere periculoase in incinta statiilor de transfer de la Tecuci 
i Tg. Bujor; 

• Realizarea unei statii de compostare in municipiul Tecuci. Echipamentele 
preväzute a se achizitionate pentru Statia  de compostare Tecuci vor fi 
utilizate si pentru statia  de compostare existentä la Tg. Bujor astfel Incât 
aceasta sã devinã ftinctionalá; 



• Realizarea unei noi statii de sortare In comuna Valea Màrului; 
• Realizarea unei statii de tratare mecano-biologicà cu recuperare de energie 

in municipiul Galati, care va asigura Incepând CU anul 2025 si tratarea 
biodeeuri1or colectate separat; 

• Realizarea unui nou depozit de deeuri nepericuloase in comuna Valea 
Mãrului; 

• Inchiderea depozitului neconform de la Rate-Tecuci. 

Investitiile POIM sunt ImpArite In mai multe componente, si anume: 
- Componenta 1 Colectarea si transportul/transferul deeuri1or municipale; 
- Componenta 2 Tratarea deeuri1or municipale (statii de compostare, statii de 

sortare si instalatie de tratare mecano-biologica); 
- Componenta 3 Depozitarea deeuri1or municipale (depozit nou si inchiderea 

depozitului neconform); 
- Componenta 4 Drumuri de acces si utilitäti; 
- Componenta 5 Asistenà tehnicä, Publicitate, supervizare i alte cheltuieli. 

Componenta 1 Colectarea Si transportul/transferul deseurilor municipale 
Prin proiect este prevàzutà atingerea unei rate de colectare de 100% (in anul 

2021), extinderea sistemului de colectare separata a deeuri1or reciclabile la nivelul 
Intregului jude (din anul 2021) §i implementarea sistemului de colectarea separatä 
biodeeuri1or menajere, similare i din piee in zona urbana (din anul 2025). 

Sistemul de colectare a deseurilor menajere colectare In amestec va fi: 
• In mediul urban: 

• in zona blocurilor: colectare grin aport voluntar In puncte de colectare 
stradalã in containere de 1,1 m sau pubele de 360 I, 

• In zona caselor: colectare din poartã din poartä cu pubele de 120 I, 
• In mediul rural, colectare din poartã in poartä In pubele de 80 I. Având in vedere 

indicatorul redus de generare a deeurilor in mediul rural precum si creterea ratei 
de capturare a deseurilor reciclabile a rezultat ca fund optim utilizarea unor pubele 
cu volum maj mic. In zonele in care nu existä drum accesibil colectarea deseurilor 
In amestec se va realiza pun aport voluntar In puncte de precolectare stradale. 

Sistemul propus pentru colectarea deseurilor reciclabile menajere este: 
• In mediul urban: 

• Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar in puncte de colectare stradalã. 
Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo 
pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul localitàilor 
pentru: hârtie/carton, plastic/metal si sticlâ 

• Zona caselor: 
• colectare din poartã in poartä: in pubele de 1201 pentru deeurile de 

plastic si metal si In saci de 60 I pentru deeurile de hãrtie, 
• puncte de colectarea stradalã pentru deeuriIe de sticlä. Punctele de 

colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deeuriIe de sticlä, de tip 
igloo pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul 
localitätilor urbane 

• In medju rural 
o In zonele cu acces accesibil: 



• colectare din poartä in poarta in pubele de 80 I pentru deeurile de 
hârtie/plastic/metal/plastic si 

• puncte de colectarea stradalâ pentru deeuriIe de sticlâ, dotate cu 
containere de 1.100 I. 

o In zonele cu acces dificil - colectare prin apart voluntar CU puncte de 
colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 I - unul pentru 
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal si unul pentru sticlä. Identificarea 
zonelor cu acces dificil din mediul rural si a infrastructurii de colectare si 
transport aferentä va intra In responsabilitatea viitorului operator de 
salubrizare delegat de ADI. 

Colectarea biodeseurilor  menajere se va implementa exclusiv In mediul urban 
astfel: 

In zona blocurilor din Municipiul Galati: colectare prin apart voluntar In puncte de 
colectare stradalã (comune cu cele pentru colectarea deeurilor menajere In 
amestec) In containere de 1.100 I 
In zona caselor din Municipiile Galati si Tecuci si orasele 1g. Bujor si Beresti: 
colectare din poartá In poartä in pubele de 801. 

Prin proiect flu sunt prevàzute investitii  (cu finantare POIM) pentru colectarea si 
transportul deeuri1or voluminoase, menajere periculoase si a deeuri1or similare si din 
piee. Acestea vor fi asigurate de cAtre operatorii de salubrizare. 

Aplicarea instrumentului economic "p1àtete pentru cat arunci": In conformitate 
cu prevederile 1egis1aiei In vigoare, generatorilor de deeuri municipale Ii se va pune 
la dispoziie opiunea aplicärii instrumentului economic ,,p1ätete pentru cat arunci". 
Rolul implementärii acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea 
generArii deeuri1or si, pe de altä parte, stimularea colectärii separate a deeuri1or 
reciclabile. 

Prin proiectul POIM se vor achizitiona: 
• echipamente pentru colectare deeuri menajere In amestec din zona deservitä de 

foul operator respectiv: 
• 	80.883 pubele de 80 I (pentru zona caselor din mediul rural), 
• 	2.677 pubele de 120 I (pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti), 
• 	20 pubele de 360 I (pentru zona blocurilor din 1g. Bujor si Bereti), 

• echipamente pentru colectarea Si transportul deseurilor reciclabile menajere din 
zona deservitä de operator si suplimentarea echipamentelor existente in Municipiul 
Galati, respectiv: 

• 	95.252 pubele 80 I (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 
pentru zona caselor din 1g. Bujor si Bereti si 11.692 pentru zona caselor din 
Municipiul Galati), 

• 	319 containere 1.1001 (din care 243 pentru mediul rural si 76 pentru 1g. Bujor 
i Bereti), 

• 	800 igloo 2.5001 (pentru zona blocurilor din Municipiul Galati) 
• 	17 maini colectare cu un volum cuprins Intre 6 si 18 m 3  (din care 10 pentru 

mediul rural, 5 pentru municipiul Galati si 2 pentru oraeIe Tg. Bujor si 
Beresti). 

Statii de transfer 



Prin proiectul POIM esteprevàzutä realizarea 3 staii de transfer in vederea 
eficientizArii transportului deeuri1or colectate In amestec si separat de la generatori la 
instalatiile de tratare precum si a reziduurilor rezultate de la instalatia TMB Galati la 
depozit. 

Astfel, in functie de tipul deeuri1or transferate, au rezultat douà zonàri diferite, 
respectiv: 

• o zonare pentru a asigura transportul deeuriIor reciclabile de la generator la statia 
de sortare Valea Màrului prin intermediul staiiIor de transfer de le Tecuci, 1g. Bujor 

i Galati; 
• o zonare pentru a asigura transportul deeuriIor colectate In amestec (i dupã anul 

2025 a biodeeuriIor) de la generator la instalatia de tratare mecano-biologica de la 
Galati. 

DeeuriIe reiclabile colectate separat din: 
• zona 1 sunt transferate la SS Valea Mãrului prin intermediul ST Galati 
• zona 2 sunt transferate la SS Valea Märului prin intermediul ST Tecuci 
• zona 3 sunt transferate la SS Valea Mãrului prin intermediul ST 1g. Bujor 
• zona 4 sunt transportate direct la SS Valea Mârului 

Deeuri1e In amestec si biodeeuri1e colectate separat din: 
• zona 2 vor fi transferate la instalatia 1MB prin intermeidul ST Tecuci 
• din zona 3 vor fi transferate la instalatia 1MB prin intermediul ST Tg. Bujor, 
• din zona 1 vor fi transportate direct la instalatia 1MB. 

Reziduurile rezultate de la instalatia TMB vor fi transferate la depozitul Valea 
MArului prin intermediul statiei de transfer Galati. 

Centre de stocare temporarã 
In Municipiul Galati existà 2 centre de stocare temporarä. 

Prin proiectul POIM este prevàzutä operarea a douä noi centre pentru stocarea 
temporarä a deeuri1or voluminoase si a deeuri1or menajere periculoase. Acestea 
sunt proiectate in incinta statiilor de transfer de la Tg. Bujor si Tecuci si vor deveni 
operaiona1e in anul 2021. 

Componenta 2 Tratarea deeuri1or 

Statii de sortare 

In prezent in judeu1 Galati existä o static de sortare la Galati, finantatä prin 
programul ISPA i care deservete exclusiv Municipiul Galati si o static de sortare la 
Tecuci realizatä prin programul MARE CES si care deservete exclusiv Municipiul 
Tecuci. 

Prin proiectul POIM este preväzutä realizarea unei noi statii de sortare la Valea 
Màrului, construitã pe ace1ai amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea 



proiectatà a statiei  este de 6.000 t/an si se estimeazà Ca va deveni operaiona1a In anul 
2021. 

In statie vor fi sortate deeuri1e reciclabile colectate separat din Intreg judeu1 mai 
puin rnunicipiile Galati §i Tecuci. Pentru a prelua Intreaga cantitatea de deeuri 
reciclabile statia va functiona  pe Intreaga perioadä de functionare  in 1,5 schimburi, 

Statii de compostare 

In prezent, In judeu1 Galati existA douä statii de compostare, respectiv: 
• Statia de compostare de la Galati, realizatä prin mäsura ISPA, are o capacitate de 

10.000 t/an. Statia deservete exclusiv Municipiul Galati §i este proiectatã pentru a 
trata deeurlle vezi din parcuri i grädini; 

• Staia de compostare de Ia Tg. Bujor, realizatã prin programul Phare CES, are o 
capacitate de 1.000 tlan. Statia In prezent flu este functionalä. 

Prin proiectul POIM este preväzutä realizarea unei noi statii de compostare la 
Tecuci pentru tratarea deeuri1or verzi din parcuri i grädini, care sä deserveascä 
Municipiul Tecuci. Capacitatea statiei este de 700 t/an si data la care se estimeazä a 
deveni operaiona1ä este anul 2021. 

Echipamentele achizitionate pentru statia de compostare Tecuci vor deservi si 
statia de compostare existentã de la Tg. Bujor, astfel Incât aceasta sà devinä 
operaiona1a. Având In vedere cantitätile mici de deeuri verzi estimate a fi tratate In 
statie (de circa 200 tone) nu se justificä achizitionarea de noi echipamente. Static de 
compostare Tg. Bujor va deservi si orau1 Bereti. 

Instalatia de tratate mecano-biologicá 

In judeu1 Galati nu existã instalatii pentru pre-tratarea deeuri1or Inaintea 
depozitãrii, 

Prin proiectul POIM este prevàzutã construirea unei instalatii de tratare mecano-
biologicä cu digestie anaerobä la Galati care va asigura atât pre-tratarea deeuri1or 
mixte ( colectate In amestec) Inaintea depozitàrii cat si tratarea biodeeuri1or colectate 
separat ( Incepând cu anul 2025). Instalatia se estimeazä cä va deveni operaiona1ä In 
anul 2023. 

Capacitatea instalatiei MBT: 
• Linia mecanicä: 60.000 Van - In perioada 2023-2024 va opera in 2 schimburi, 

ulterior se va trece progresiv spre functionarea Intr-un schimb (Ca urmare a 
reduceril cantitãtii de deseuri colectate In amestec si tratate In instalatie); 
Linia bioloqicã: 85.000 Van (1 schimb), din care 37.000 Van biodeeuri colectate 
separat (capacitatea medie de biodeseuri care trebuie tratatà pe mntreaga perioadã 
de planificare). 



Linia mecanicà este prevãzutà cu o instalatie de sortare semi-automatA pentru 
recuperarea fractiei reciclabile din deeuri1e In amestec si CU 0 linie pentru producerea 
de RDF din deeurile reciclabile care flu pot fi recuperate material. 

In linia biologicA, prevAzutA cu 0 instalatia de digestie anaerobA semi-uscatA, vor 
fi tratate atât deeuri1e organice rezultate din tratarea mecanicA a deeurilor In amestec 
cat si biodeeuri colectate separat. In urma procesului de digestie rezultA digestat din 
rezidual (spre depozitare), digestat din biodeeuri (valorificat In agriculturA), reziduuri 
(spre depozitare), RDF (co-incinerare) si gaz (stocat si folosit la producerea energiei 
electrice si termice utilizate pentru consumul propriu al instalatiei). 

Componenta 3 Depozitare 

In judeu1 Galati existA un depozit conform la Tirighina care deservete exclusiv 
Municipiul Galati si 5 comune limitrofe. 

Prin proiectul POIM este prevAzutA construire unui nou depozit conform la Valea 
MArului cu o capacitate de 1.000.000 m3 Si  o suprafaA ocupatä de 8,5 ha. Depozitul 
se estimeazA ca va deveni operational In anul 2021. 

Zona deservitA - depozitul va deservi intreg judeu1 Galati mai putin 
Municipiul Galati In perioada 2021-2022 §i Intreg judeul Galati Incepând cu anul 
2023. 

Tipuri de deeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deeuri municipale 
reziduale (reziduuri de la instalatia TMB si 10% din deeurile stradale cu excepia 
primilor doi ani pânA la punerea In functionare  a instalaliei TMB (anul 2023) cand 
deeuri1e reziduale vor fi depozitate farA o pretratare prealabilä), nAmoluri de la 
staii1e de epurare orAeneti si Deeuri provenite din locuinte,  generate de activitäti 
de reamenaj are si reabilitare interioarA si /sau exterioarA a acestora (fractia care nu 
poate fi valorificatA). 

Durata de viata a depozitului (o celulA) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Insä, 
având In vedere ca intreaga cantitatea de deeuri municipale depozitate este stabilizatA 
din punct de vedere biologic in MBT (70%), cat si faptul ca depozitul va fi operat in 
minim 5 sub celule, cantitatea de emisii GES si levigat generatA va fi minimA 
asigurând astfel protecia factorilor de mediu. 

De asemenea, una din investitiile  POIM o reprezintA Inchiderea depozitului 
neconform Rate-Tecuci. 

Componenta 4 Drumuri de acces si utilitati 

Prin proiectul POIM este prevAzutA realizarea inclusiv a: 
• drumurilor de acces cãtre amplasamentele de la Galati (unde este propusà 

realizarea statiel de transer si a instalatiei 1MB) Valea Märului (unde este propusä 
realizarea statiei de sortare si a depozitului de deseuri), Tg. Bujor (unde este 



propusà realizarea statiei de transfer) §i Tecuci (unde este propusã realizarea staiei 
de transfer si compostare precum si Inchiderea depozitului neconform) §i 
racordãrii la utilitatile publice respectiv alimentarea cu apã, canalizare si energie 
electricã. 

Descrierea drumurilor de acces pentru fiecare din cele 4 amplasamente precum si 
racordarea la utilitäile publice sunt descrise in Anexele 4, 5,6, 7 si 7.1 a Studiului de 
fezabilizate. 

Componenta 5 Asistenà tehnicà Publicitate, supervizare si alte servicii 
Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP respectiv AT pentru 

managementul proiectului (ce include si cheltuielile de informare si publicitate) si 
supervizarea lucrärilor si Servicii pentru auditul anual al proiectului. 

De asemenea In vederea implementArii In bune conditii a proiectului, este 
prevàzut a se atribui alte douä contracte de servicii si anume : Studii pentru 
determinarea compoziiei deeurilor menajere, similare S,i din piete si Studiu privind 
posibilitatea colectãrii separate a biodeeurilor din deeurile similare. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritarä 3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu In conditii  de management eficient al resurselor, Programul 
Operational Infrastructurä Mare 2014 - 2020, respectiv UAT Judetul Galati, prin 
Consiliul Judetean, trebuie sä facä dovada aprobàrii prin hotàrâri ale autoritàtilor 
locale a Studiului de fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

De asemenea, In conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3) lit, a §i ale art. 18, 
alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarà ECOSERV Galati, 
strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate In Adunarea Generalä a 
Asociatiei de càtre reprezentanii membrilor In baza unui mandat special, acordat 
expres, prin hotàrâre a autoritätii deliberative respective. 

In conformitate cu informaiiIe din analiza cost-beneficiu elaboratâ pentru proiect, 
reies urmätoarele calcule ale necesarulul de finanare: 

COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu 
	

103 .479.0 
costurile proiectului in preturi curente): 	 Euro 

	
31 

PRO-RATA cheltuielilor eligibile 	 % 
	

100% 
72,532.26 



Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de "Ghidul pentru 
Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de lnvestitii. Instrument de evaluare economicã pentru 
politica de coeziune 2014-2020", emis de Comisia Europeanã In decembrie 2014. 

Conform Programului Operational Infrastructurä Mare 2014-2020, mixul de finanare 
pentru deficitul de finantare cuprinde urmãtoarele surse de finantare: 

• Grant UE: 85.00%; 
• Contributie Buget de Stat: 13.00%; 
• Contributie Buget Local: 2.00%. 

Determinarea contributiei din partea Uniunii Europene este prezentatä mai jos: 

Articol 

Total costuri eligible (euro, preturi constante) 

2 	
Rata deficitului de finantare 

3 	
Valoarea de decizie 

Rata 	de 	co-finantare 	core spunzato are 
4. obiectivului specific (%) 

5.
Contributia europeanä (in euro) = (3)*(4) 

Valoare 

103 .479.03 
1 

87,88% 

90.936.807 

85,0% 

77.296.286 

Aceastä contributie este ealonatà pe ani, dupä cum urmeazä: 

	

(in 	7019 	2020 	021 	02 

	

Euio) 	- 
FED 	

6.239.823 30.488.299 	17,253.329 	23.314.835 

Structura de finantare a proiectului este prezentatA In tabelul unnätor (In Euro): 

Contributia UE - FEDR 	 77.296.286 
Contributie Buget de stat 	 11.821.785 
Contributie Consiliul Judetean Galati 	 14.360.960 
Total 	 103.479.031 

Cofinantarea asiguratä de Consiliul Judetean Galati va fi de 14.3 60.960 Euro si 
cuprinde urmätoarele categorii de contributii: 



TVA) 

Avand in vedere rolul Consiliului Judetean in procesul de pregatire 
implementare al investitiilor propuse in cadrul proiectului „Sistem de management 
integrat al deseurilor in judetul Galati", consideram oportund aprobarea Studiului de 
fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, 
precum §i a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Galati". 

Solicitam raportul de specialitate comun al directiilor din aparatul de 
specialitate, precum §i avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget — finante, 
strategii, studii §i prognoza economico — sociala, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriala locala, judeteand, 
regionala §i europeand, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urband 
rurala, agricultura, conservarea §i protectia mediului §i de servicii publice si al 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analiza privind administrarea §i gestionarea 
patrimoniului, investitii, lucrari publice §i de refacere a monumentelor istorice §i de 
arhitectura. 

Luand in consideratie importanta acestui demers propunem adoptarea 
proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a 
cheltuielilor aferente pro iectului „Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Galati", in forma prezentata. 

PRIMAR 

Malin Constantin Hurdohne. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.62607 I 29.10.2019 

pnvund aprobarea Studiului de fezabilitate qi a indicatorilor tehnico-economici 
rezultati din Studiul de fezabi!itate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor 
aferente pro;ectu!ui ,,Sistem de management integrat a! deseunlor Injudetul Galat," 

Prolectul ,,Sistemul de management integrat al deeuriIor In judetul 
Galati", pentru care a fost elaboratä documentatia pentru accesarea finanlärii 
nerambursabile in cadrul Programulul Operational Infrastructurá Mare 2014-
2020, Axa Prioritara 3, este In prezent in faza de finalizare a Aplicatiei de 
finantare si a documentelor justificative aferente - inclusiv aprobarea 
Stucflutui de fezabilitate §i a documentelor aferente pentru proiectul ,,Sistem 
de management integrat al deeuriIor in judetul Galati". 

Studiului de fezabilitate are la bazä prevederile Planului National de 
Gestionare a DeeuriIor (PNGD), adoptat In cursul anului 2018 si cuprinde o 
perioada de programare de 30 de ani (2018 - 2047), identificànd un set de 
prioritáti care, odatá implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare 
a deeurilor Ia nivel judetean, vor promova prevenirea generärii deeurilor si 
reciclarea acestora si vor asigura atingerea tintelor de gestionare a deeuriIor 
In conformitate cu IegisIaia naionaIä si a Uniunii Europene in vigoare in 
acest moment. 

In PNGD, insta/aii/e de deeuri qi capacitãiIe acestora au fost 
determinate având In vedere tintele din 2025, In timp ce in cadrul Stud/u/ui de 
Fezabilitate pentru Sistemul de management integrat a/ de.euriior In judetul 
Galati au fost luate In considerare obiectivele de recic/are de atins pânã In 
anu/ 2040, definite deja in /egisIaia nationala sieuropeana in vigoare. 

Tinand cont de situaia existentä in judeul Galati, Studiul de Fezabilitate 
identificâ, descrie, analizeazä Si evalueazã 2 alternative tehnice pentru 
implementarea sistemului integrat de gestionare al deeuriIor. 

Conform evaluãrii realizate in cadrul Studiul de Fezabilitate, in baza 
analizelor economice, tehnice, de medlu, sociale, institutionale si legale, 
solutia recomandatä de elaborator pentru implementare este Alternativa 1. 

Structura de finantare a proiectului este prezentatä in tabelul urmátor (In 
Euro): 

Contributia UE - FEDR 	 77.296.286 
Contributie Buget de stat 	 11.821.785

1. 



Contributie 	Consiliul 	Judetean 
Galati 	 14.360.960 

Total 	 103.479.031 

Cofinantarea asiguratã de Consiliul Judetean Galati va fi de 14.360.960 
Euro si cuprinde urmätoarele categoril de contributil: 

Contributia CJ Galati (TVA inclus) 
Contributie Buget Local (2%) 
Non Funding GAP (Contributie CJ 

Galati) 
Costuri ne-eligibile (incluzând TVA) 
Total contributie CJ Galati (incluzând 

TVA) 

Euro 
1.818.736 

12.542.224 
0 

14.360.960 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritarä 3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, 
Programul Operational lnfrastructurâ Mare 2014 - 2020, respectiv UAT 
Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, trebule sä facä dovada aprobãrii prin 
hotãrâri ale autoritätilor locale a Studiulul de Fezabilitate si a documentelor 
aferente accesãrii fondurilor nerambursabile. 

De asemenea, In conformitate cu prevederile art.17, aIm. (3) lit, a §i ale 
art. 18, aIm. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarä 
ECOSERV Galati, strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate In 
Adunarea Generalä a Asociatiei de cätre reprezentanii membrilor in baza 
unui mandat special, acordat expres, prin hotärâre a autoritatii deliberative 
respective. 

Temeinicia proiectului de hotärâre are la bazã: 
• Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numärului de depozite neconforme si creterea gradulul de pregàtire 
pentru reciclare a deeurilor in România din cadrul Programulul 
Operational lnfrastructurã Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritarã 3 - 
Dezvoltarea infrastructurli de mediu in conditii de management eficient 
al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numärului depozitelor 
neconforme si creterea gradului de pregàtire pentru reciclare a 
deseurilor In Romania; 

• avizul Comisiei de avizare a documentatiei tehnico - economice (CTE); 
• Hotärârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii fmnantate din fonduri publice, cu 
modificärile §i completârile ulterioare; 

• prevederile art. 173, aIm. (1), lit. b), d) Si e), aIm. (3) lit, a) si f), aIm. (5) 
lit. m) din Ordonanta de Urgenà a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ; 



In ceea ce prive§te legalitatea proiectului de hotarare, consiliului judetean 
ii revine, potrivit dispozitiilor art. 173 alin. (3) lit, a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, atributia de a aproba „la propunerea presedintelui 
consiliului judetean, bugetul judetului, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare i contul de incheiere a exercitiului bugetar". 

Consiliul Judetean Galati, in exercitarea atributiilor privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judetean, asigura, potrivit competentelor sale si 
In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de 
utilitate publica de interes judetean, precum i dezvoltarea economico-sociala 
a judetului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) i e), alin. (3) lit, a) 

f), alin. (5) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

In concluzie, proiectul de hotarare astfel initiat indepline§te conditiile de 
legalitate. 

Sef Servicibi Investitii 
Trif4n Dan 
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ANEXA 14 
HN 11-Y/- Studitil do Fezabilitate 

Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al proiectuiui II reprezintã creterea standarduiui de viata al popuiatiei si 
Imbunàtãirea calitatil mediuiui din judetul Galati, prin realizarea unui sistem durabil de 
gestionare al deeurilor conform cu cerinleie legislative din sector, cu prevederile 
pachetului economiei circulare Si CU angajamente asumate prin sectorul de mediu, In 
contextul Axei Prioritare 3 POIM I Obiectiv Tematic 3.1. 

Objective specifice pentru judetul Galati Si indicatorii de rezuitat sunt: 
• Toatã populatia judetuiui este conectatã la serviciu de salubrizare incepând cu anul 

2021 (data delegarii de cãtre ADI a contractulul de salurbizare); 
• Creterea graduiui de pregãtire pentru reutilizare si reciciare la: 

o 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticiâ si lemn din 
deeuriie menajere si deeurile simiiare, inciusiv din servicii publice - anul 
2021; 

o 50% din cantitatea totaiá de deeuri municipale generate - anul 2025; 
o 55% din cantitatea totaiä de deeuri municipaie generate - anul 2030; 
o 60% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 2035; 

• Reducerea cantitatii depozitate de deeuri biodegradabiie municipaie la 35% din 
cantitatea totalä, exprimatà gravimetric, produsä In anul 1995 - anul 2023 ( data 
estimatã pentru operarea noii instaiatii de tratare mecano-bioiogicä propusä a se 
realiza prin proiect); 

• Depozitarea deeurilor municipale este permisä numai dacá acestea sunt supuse In 
prealabil unor operatil de tratare fezab lie tehnic - anul 2023 (data estimatâ pentru 
operarea noii instalatii de tratare mecano-biologicä propusâ a se realiza prin 
project); 

• Depozitarea a maxim 10% din deseurile municipale - anul 2040; 
• Colectarea separatã si tratarea corespunzätoare a deeuriior pericuioase menajere 

i a deseurilor voluminoase - anul 2021 (data delegarii de cãtre ADI a contractului 
de salubrizare); 

• Incurajarea utiIizärii In agricuitura a materialelor rezuitate de la tratarea 
biodeeuriIor (compostare si digestie anaerobâ). 

Analiza cererli 

Prognoza cererli, respectiv a cantitatii de deeuri de municipale generate in judetul Galati 
s-a determinat pe baza: situatiei existente, a proiectiei populaiei, a graduiui de conectare 
a populatiei la servicille de salubrizare si a ipotezeior privind evolutia  indicatorilor de 
generare a deeuriIor. •': 

Situatia actualà - in anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tonedeeuri 
municipale din care 127.754 tone deseuri colectate de cãtre operatorii dë salubrizare. 
4.000 tone deeuri reciclabile predate de populaie direct reciclatorilor si 17.845tode sunt 
deeuri generate dar neraportate/necolectate. Din totalul deeuriIor colectate. 74%' 
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reprezintä deeuri menajere, 20% deeuri similare si 6% deeuri din servicii publice 
(deeuri din parcuri si gràdini, deeuri din piete si deeuri stradale). Dei 98% din UAT-uri 
au Incheiate contracte de salubrizare, din analiza datelor a rezultat cä popuIaia deservitã 
de servicii de salubrizare si pentru care se raporteazä date este de 100% In urban si de 
doar 45% In rural. Infrastructura de deeuri cuprinde: 

• Echipamente pentru colectare si transport deeuri, 
• 2 statii de sortare: una la Galati (ISPA), capacitate 6.000 tlan si una la Tecuci 

nefunctionala (Phare), dar in curs de retehnologizare din fonduri locale pentru 
tratare deseuri reciclabile colectate separat si deseuri In amestec, 

• 2 stalii de compostare: una la Galati (ISPA), capacitate de 10.000 tone s i una la Tg. 
Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefunctionala ca urmare a defectärii 
uti lajelor, 

• 2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m 3  (prima celulä) 
care deserveste Mun. Galati si 5 comune limitrofe s i 1 depozit neconform la Tecuci 
care a sistat activitatea in iulie 2017. 

In anul 2017, din totalul cantitatilor colectate doar 7% au fost reciclate material si 
93% depozitate. Principalele deficiente identificate: 

• Lipsa infrastructurii pentru colectarea separatä si tratarea deeurilor reciclabile, 
• In judet flu existä instalatii de compostare care sà permità tratarea biodeeurilor din 

parcuri i gradirii colectate din toate localitàtile urbane, 
• DeeuriIe municipale sunt depozitate färà o pretratare prealabilä conform 

prevederilor legale, 
• Depozitul existent de la Tirighina deservete exclusiv Mun. Galati si 5 comune 

limitrofe, pentru restul localitätilor neexistând In prezent o solutie pentru depozitarea 
deeu rib r. 

Proiectia populatiel iudetului Galati s-a realizat pe baza urmätoarelor elemente: 
• Populaia rezidentä la 01.01.2017, furnizatä de cätre INS pe medli de rezidentá; 
• PopuIaia de domiciliu, la 01.01.2017, pe Iocalitati, pentru oraeIe si municipiibe din 

judet; 
• Lucrarea lnstitutului National de Statisticä 

Proiectareapopu latieLRomaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060, publicatá In 
2017, varianta optimistà. 

Astfel, se asteaptã ca populatia judetului sä scadä cu 26,41% de la 514.429 Iocuitori In 
anul 2017 la 378.579 In anul 2047. 

Evolutia ratel de conectare a populatiei la serviciile de salubrizare - rata de conectare va 
crete de la 75% in anul 2017 la 100% In anul 2021, data la care se estimeazâ cã va fi 
atribuit contractul pentru noul operator de colectare si transport delegat de ADI 
ECOSERV. 

Evolutia indicatoribor de qenerare a deseurilor municipale: 
• Indicatorli de generare deeuri menajere din anul de referinta, respectiv 0,82 kg/lc 

T  n Municipiul Galati, 0,70 kg/loc/zi In Tecuci, Tg. Bujor i Bereti i 0,50 kglboclzi In 
mediul rural, rämân constanti pe perioada de planificare. Conform PN.;ipdjcatorii 
de generare se estimeazä cã vor scade cu cca 10% ca urmare a I i g ~n iirrq ãsurilor 
de prevenire. Insà, având In vedere prognoza de cretere ecoorpià kthjudetul 
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Galai, este de ateptat cã indicatorul de generare deeuri menajere sä creascã. 
Pun urmare, considerând impactul cumulat a celor douã ipoteze, se apreciazã cã 
indicatorii de generare vor ràmâne constani pe perioada de planificare; 

• Deseurile similare - având In vedere Ca deseurile similare sunt colectate Impreunà 
cu deseurile menajere si cã flu sunt disponibile date distincte, bazate pe màsurätori, 
s-a utilizat ipoteza din PNGD conform cäreia totalul deeuriIor similare reprezinta 
25% din deseurile menajere pe Intreaga perioada de planificare, procentul având 
valori diferite In functie de mediul de rezidentã astfel: 30% In Municipiul Galati, 25% 
In restul localitäilor urbane (Tecuci, 1g. Bujor si Bereti) i 20% In mediul rural; 

• Deeurile din parcuri §i grãdini, deeurile din piete §i deeurile stradale - conform 
ipotezei din PNGD se estimeazä Ca pe perloada planificàrii cantitatea din anul de 
referinlä rámâne constantä. 

Prin urmare cantitatea de deeuri municipale va avea un 0 evolutie uor descrescãtoare 
(Ca urmare a scäderii popuIaiei), scãzând de la 164.881 tone in anul 2018 la 148.857 tone 
In anul 2030 (Cu 10% fatä de 2018) si la 130.531 in anul 2047 (cu 20% fata  de 2018). 

Analiza de opiuni 

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite §i anume: 
• Analiza alternativelor pentru fiecare componentä a sistemului de gestionare a 

deseurilor municipale - In cadrul acestei analize sunt prezentate opiuniIe 
disponibile si opiunea identificatã a fi optima pentru judeul Galati In ceea ce 
priveste colectarea si transportul/transferul, sortare, tratarea biodeeurilor, tratarea 
deeurilor colectate In amestec si depozitarea, 

• Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deeurilor in 
ludetul Galati - In cadrul acestei analize s-au studiat douä alternative considerând 
un concept integrat al componentelor sistemulul de gestionare a deeurilor de la 
colectare §i tratare panä la eliminare care sà asigure indeplinirea prevederilor 
legale si a obiectivelor stabilite pentru judeul Galati. Cele douà alternative 
integreaza solutiile propuse In prima analizã, 

• Alternative de amplasament pentru viltoarele instalatii de deeuri. 

Solutiile propuse In cadrul proiectului se fundamenteazâ pe analize de opiuni in raport cu 
criterii tehnice, operaionale, economice (costul total al investitiei si costul unitar dinamic), 
sociale, mediu si schimbäri climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a 
deeurilor in judelul Galati au avut in vedere conformarea cu cerintele Directivei 
2008/98/CE modificatã de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificatä de 
Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificatã de Directiva 2018/852/CE, a 
Iegislaiei nationale  si cu prevederile PNGD. 

Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale cäror mäsuri principale sunt detaliate mai jos. 
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galati 

Alternativa 1 	 Alternativa 2  
Colectare 	Rate capturare: 	 Rate capturare: 
separatã 	- deeuri reciclabile: 60% In 	- deeuri reciclabile: 60% in. 	. -. 

2021 Si 70% din 2025 pana la 	2021, 70% In 2025 i 80% in.. 
sfáritul perioadei 	 2030 si 85% Incepând eu '. . 

- biodeseuri men ere Si similare 	2035 
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Alternativa 1 	 Alternativa 2 

Statii 
Transfer (ST) 

In mediul urban: 53% In 2025, 
63% In 2030 si 70% incepând 
cu 2035 

- biodeseuri din piete: 55% in 
2025, 63% In 2030 si 70% 
Incepãnd cu anul 2035 

- biodeseuri din parcuri si 
grädini: 100% din 2021 

- deeuri voluminoase si 
menajere periculoase: 90% din 
2021 

Colectare separatä la sursã si 
compostarea individualã a 
biodeseurilor In mediul rural - 
din 2021 

ST Galati, 23.000 tlan 
(in primii 12 ani va functiona in 
1,5 schimburi, ulterior Intr-un 
schimb) - investitie nouä 

- biodeeuri menajere in 
med iul urban: 67% in 2025, 
72% in 2030 si 80% 
incepând cu 2035 

- biodeseuri similare si din 
piete: 70% In 2025 si 80% 
din 2035 

- biodeseuri din parcuri si 
grädini: 100% din 2021 

- deeuri voluminoase Si 
menajere periculoase: 90% 
din 2021 

Colectare separatã la sursã si 
compostarea individualã a 
biodeseurilor In mediul rural - 
din 2021 
ST Galati, 19.000 tlan 
(in primii 7 ani va functiona In 
1,5 schimburi, ulterior Tntr-un 
schimb) - investitie nouä 

ST Tecuci, 22.500 Van 
(in primii 10 ani va functiona 10 
ore, ulterior Intr-un schimb) - 
investitie nouà 

STTg. Bujor, 10.000 Van 
(Va functiona  pe intreaga 
perioada de operare Intr-un 
schimb) - investitie nouâ 

Tratare SS Galati, 6.000 tlan 
deeuri (Va functiona  pe Intreaga 
reciclabile - perioadã de planificare In 	2,5 
statii de schimburi) - investitie existentä 
sortare (SS) SS Tecuci, 2.000 Van 

(In perioada 2020-2023, pânã Ia 
darea in operare a instalatiei 
TMB, In statie vor fi tratate 
mecanic circa 9.000 Van deseuri 
municipale in amestec) - 

investitie existentã 
SS Valea Märului, 6.000 Van 
(Va functiona  pe Intreaga 
perioadã de planificare In 1,5 
schimburi - investitie nouã 

ST Tecuci, 21.000 tlan 
(In primii 10 ani va functiona 
10 ore, ulterior va functiona 
intr-un schimb) - investitie 
nouä 

STTg. Bujor, 10.000 Van 
(In primil 10 ani va functiona 
pe intreaga perioadã de 
operare Intr-un schimb) - 
investitie nouâ 
SS Galati, 6.000 tlan 
(In primii 4 ani va functiona  in 
2,5 schimburi, ulterior In 3 
schimburi) - investitie existentà 
SS Tecuci, 2.200 Van 
(In perioada 2020-2023, pânà 
la darea In operare a instalatiei 
TMB, in statie vor fi tratate 
mecanic si circa 9.000 t/an 
deeuri municipale In amestec) 
-investitie existentâ 	.. ......... 
SS Valea Mãrului, 6.0.00 han. 
(Va functiona  pe intrdqi 	. 	) 
perioadä de planificareIn.1.,5 
schimburi) - investitie no.uã. 
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Tratare 
biodeseuri 
din parcuri 

i grãdini - 
statii de 
corn posta re 
(SC) 

Depozitare 

Atternativa 1 
SC Galati, 10.000 Van - 
existentã 

sc Tg. Bujor, 200 Van (statie 
existentä dar nefunctionalâ. Va 
redeveni operaionala prin 
project) - existentà 
SC Tecuci, 700 Van - investitie 
noua 
Nu sunt necesare investitii 
suplimentare. Biodeeurile 
colectate separat vor fi tratate In 
treapta biologicä a instalatiei 
TMB preväzutã cu digestie 
anaerobä 
Instalatie TMB cu digestie 
anaerobä la Galati, capacitate 
maxima 120.000 tlan 
(reprezentând total intrári In anul 
2023). Capacitate proiectatä 
60.000 tlan linia mecanicä si 
85.000 Van linia biologica - 
investitie nouà 
Depozit conform Ia Vatea 
Märului, capacitate I Mil  m3 
investitie nouä 

Alternativa 2 
SC Galati, 10.000 Van - 
existentã 
sc 1g. Bujor, 200 Van (statie 
existentá dar nefunctionala. Va 
redeveni operationala prin 
project) - existentä 
SC Tecuci, 700 Van - investitie 
noua 

Instalatie de digestie 
anaerobã, capacitate 45.000 
Van - investitie nouä 

Incinerator cu recuperare de 
energie la Galati, capacitate 

• 120.000 Van (reprezentând 
total intrãri In anul 2023) - 
investitie nouä 

Depozit conform la Valea 
Märului, capacitate 1 Mil  m3 
investitie nouà 

Tratare 
biodeseuri 
menajere, 
similare si 
din piee 

Trata re 
deseuri 
reziduale 

Alternativa I - presupune realizarea unei instalatii de tratare mecanico-biologica Cu 
digestie anaerobã care va trata atât deeuri municipate colectate In amestec (inclusiv 
reziduurile de la statlile de sortare/compostare), cat si biodeseuri menajere, similare si din 
piete colectate separat (acestea vor fi introduse direct in instalatia de digestie anaerobä 
din treapta biologica a instalatiei TMB). Treapta mecanicä a instalaliei 1MB este 
preväzutã CU 0 statie de sortare semi-automata cu ajutorul cãreia se vor recupera circa 
10% deseuri reciclabile (In vederea valorificärii materiale) din totalul deseurilorIn amestec 
tratate. Aceastä cantitate contribuie, pe Ianga cantitatile de deeuri reciclabile colectate 
separat Si tratate In statiile de sortare, la indeplinirea tintelor de reciclare. 

Tratarea deeuriIor in instalalia TMB va duce atât la stabilizarea biologica a deeuriIor (in 
proporie de 70%), cat si la reducerea cantitatii depozitate. 

Valoarea actualizatâ a costurilor totale pentru aceastä optiune este de 364,072 mil. euro. 
Costul unitar dinamic total este de 123,95 euro/tonà, din care 36,68 euro/tonä pentru 
investitie Si 87,27 euro/tonã pentru operare. 

Alternativa 2 - presupune realizarea unei instalatii de incinerare cu recuperaredé energie 
care va trata deeuri municipale colectate in amestec si reziduurile de Ia staliiie de sórtare 
i compostare.Spre deosebire de alternativa 1, din instalatia de reciclare se .vorrequpera 

doar deseurile de metal (circa 1% din total deseuri tratate In instalatie ..ë ), ceea.cexplica 
ratele de capturare a deseurilor reciclabile mai man In cazul acestei alternath,e pentru a. 
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asigura indeplinirea tintelor de reciclare.De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, 
pentru tratarea biodeeurilor colectate separat este necesarä construirea unei instalatii de 
digestie anaerobã cu 0 capacitate de circa 45.000 t/an.Tratarea deeurilor In instalaia de 
incinerare va duce atât la stabilizarea biologica a deeurilor (In proportie  de 95%), cat si la 
reducerea cantitálii depozitate, asigurând astfel Indeplinirea obiectivetor si tintelor 
prevãzute pentru judetul Galati. 

Valoarea actualizatã a costurilor totale pentru aceastâ optiune este de 447,808 mu. euro. 
Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonâ, din care 48,81 euro/tonâ pentru 
investitie si 111 ,01 euro/tonä pentru operare. 

Implementarea mãsurilor descrise mai sus asigurã Indeplinirea obiectivelor si 
tintelor descrise la Inceputul sectiunil  In ceea ce privete reciclarea, reducerea 
cantitatii de deeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deeuriIor municipale 
Inaintea depozitàrii si reducerea cantitatii de deeuri depozitate. 

lnformatui privind avantajele/dezavantajele celor douä alternative sunt prezentate In 
Capitolul 7.2 at Studiului de fezabilitate. 

Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativä. Analiza opiunilor §i dezvoltarea 
sotutiilor tehnice s-a realizat In paralel cu parcurgerea procedurui de evaluarea a 
impactutul asupra mediului (procedura EIA) §i evaluarea riscurilor la dezastre naturale §i 
la schimbärile climatice (CCVRA). 

In ceea ce privete emisiile de GES, opiunile s-au analizat in principal din perspectiva 
emisiilor directe rezultate de la procese si surse fizice aferente activitatilor proiectului §i 
emislile indirecte rezultate de la activitati care nu apartin proiectului (ex. producerea de 
energie electricá). Informatii privind emisiile GES In valori absolute si relative generate ca 
urmare a implementärii proiectului sunt detallate In Capitolul 12. 

OpiuniIe pentru sistemul de management al deeurilor au fost evaluate pe baza unul 
sistem decizional multicriterial cuprinzând urmãtoarele seturi de criterii: 

criterii tehnice: 
• riscul de piatä - alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluärii 

materialului rezultat in urma tratãrii In instalatiile de tratate mecano biologica §i 
incinerare cu valorificare energeticâ, 

• ftexibilitatea tehnologicä - respectiv tipul deeurilor acceptate pentru a fi tratate 
in instalatuile de tratate mecano biologicä §i incinerare cu valorificare 
energeticä, 

• folosirea la maxim a capacitatilor instalatuilor realizare prin proiect - având In 
vedere creterea pe perioada de planificare a Cantitätilor de deeuri colectate 
separat si scäderea cantitatilor de deeuri colectate In amestec. 

• criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apà, sol/subsol, aer, 
biodiversitate/Natura 2000, 

• criteril privind schimbärile climatice, respectiv: emisii GES si sensibilitatea Ia 
efectele schimbárilor climatice §i riscuri naturale Si 

• criterii economice: costuri de investitie, costuri de operare si cost -financiaru1r. 
dinamic. 	 •. 

Rezultatele evaluàrii sunt prezentate in tabelul de mai jos. 	 :1 



Costuri unitarePunctaj 
dinamice totale Justificare 
Criterli de mediu 
Apa 	 Punctaj 

Justificare 

2 
123,95 

Pentru functionarea 
instalatiei TMB este 
necesar un debit mare 
de apä. Din proces 
rezultä apä uzatä 

Aer 

Sol 

B iod iversitate/ 
Natura 2000 

Punctaj 2 
Justificare 

Emisii reduse 

Punctaj 1 
Justificare I Ocupare teren 

FnctaJ 2 
J ustificare 

Impact redus 

Schimbãri climatice 
GES 	 Justificare 

	
38.567 t CORe  in 2023 

-41.754 t CORe  in 2025 
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Evaluarea alternativelor pentru SMID Galati 
Alternativa I 

Criterii tehnice 
Riscul de piaa Justificare ridicat 

Punctaj 0 
Flexibilitatea J ustificare rid icat 
tehnologica 

Punctaj 2 

Alternativa 2 

scäzut 
2 

scázut 

Es 

Instalatia de incinerare va 
functiona la 50% in anul 

2035 

Folosirea la Justificare 	Instalatia TMB: 
capacitate linia mecanicá va 
maxima a functiona la 100% din 
instalatiilor capacitate pe Intreaga 

periodä de planificare 
Punctaj 	 2 

Criterii economice 
Costuri unitare Punctaj 2 
dinamice Justificare 
investitie 39 68 

Costuri unitare Punctaj 2 
dinamice nete Justificare 

84,27 operare 

Pentru functionarea 
instalatiei NU este 
necesarä apa. Din proces 
rezultä apã uzatä, însä In 
cantitate mai mica 
comparativ cu alt. I 

1 
Emisii mai marl 
comparativ cu Alternativa 

:1 
1 

Ocu pare teren 
1 

Potential impact 
de emisiile de la 
i nci nerare 

-20.736 t CORe  Id 
20.954 t CORe  In 
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Alternativa I 	 Alternativa 2 

Punctai 
	

2 
Rezistenta la 
	

Justificare 	In cazul ambelor alternative amplasamentele sunt 
schimbàrile 
	

identice. Sunt propuse si integrate mäsuri de 
ci imatice 	 adaptare in ceea ce privete riscul la 

disponibilitatea apel, inundaii, incendil i cutremure 
Punctaj 	 2 	 2 

PUNCTAJ TOTAL 	 19 	 12 

Rezultatul analizei de alternative aratã cä punctajul cel mai mare II are alternativa 1, care 
va fi cea propusä spre a fi implementatà. 

Descrierea alternativel recomandate 

Mäsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deeuriIor In judeul Galati 
sunt grupate In 2 categorii In functie  de sursa de finanare i anume: 

Grupa 1 	Investitli finantate prin POIM: investitii necesare a se realiza 
(Proiectul) 	pe termen scurt pentru a asigura Indeplinirea prevederilor 

legale, 
Grupa 2 	lnvestitii finanate de autoritàti publice locale/operatori de 

salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt pentru a 
asigura indeplinirea prevederilor legale. 

Grupa 1 cuprinde investitii propuse a se finantate prin POIM, respectiv: 
• Achizitionarea de echipamente de colectare pentru deeurile menajere colectate 

In amestec pentru tot judeul, mai putin  municipiile Tecuci si Galati; 
• Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separatä §i transportul 

deeurilor reciclabile menajere pentru tot judeul, mai putin municipiul Tecuci; 
• Realizarea a 3 statii de transfer la Tecuci, Tg. Bujor si Galati; 
• Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporarà a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculoase In incinta statiilor de transfer de la Tecuci si Tg. 
Bujor; 

• Realizarea unei statii de compostare la Tecuci. Echipamentele prevãzute a se 
achizitionate pentru ST Tecuci vor fi utilizate si pentru statia de compostare 
existentä la Tg. Bujor astfel incãt aceasta sa devinä functionala; 

• Realizarea unei noi statii de sortare la Valea Mãrului; 
• Realizarea unei instalatiii TMB cu digestie anaerobã, la Galati, care va asigura 

Incepând cu anul 2025 si tratarea biodeseurilor colectate separat; 
• Realizarea unui noi depozit de deeuri nepericuloase la Valea Märului; 
• Inchiderea depozitului neconform de la Rate-Tecuci. 

Grupa 2 cuprinde investitii, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finantate 
prin POIM i care vor fi puse la dispozitie de càtre autoritatile publice locale fiédin fonduri 
publice, fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv: 

• Echipamente de transport pentru deeuriIe menajere colectate In amestec 
mediul rural si oraeIe Tg. Bujor si Bereti; 



HOTARAREA Nr. 	din 	/- /1. 	2019 
pag. nr. 11 

• Echipamente de colectare si transport pentru deeurilor similare si din piee 
colectate In amestec din mediul rural si oraeIe Tg. Bujor si Bereti; 

• Echipamente de colectare §i transport pentru deeurile reciclabile menajere In 
Municipiul Tecuci; 

• Echipamente de colectare si transport pentru colectarea separatã a deeuriIor 
reciclabile similare si din piee la nivelul mntregului judet; 

• Echipamente de colectare si transport pentru colectarea separatä a 
biodeseurilor menajere, similare si din piete; 

• Recipiente pentru colectarea si stocarea deeuriIor voluminoase si a deeuriIor 
menajere periculoase; 

• Vehicule specializate pentru transportul deeurilor voluminoase si a deeurilor 
menajere periculoase; 

• Realizarea instalatiei de tratare (compostare) a digestatului rezultat din tratarea 
biodeeurilor colectate separat astfel Incât sa Indeplineascà conditiile de calitate 
pentru utilizarea in agriculturá. 

In continuare sunt prezentate investitiile POIM (grupa 1). Pentru uurinta In parcurgerea 
documentului, acestea sunt impärtite In mai multe componente, si anume: 

• Componenta 1 Colectarea si transportul/transferul deeurilor municipale; 
• Componenta 2 Tratarea deeurilor municipale (statii de compostare, stalii de 

sortare si instalatie de tratare mecano-biologica); 
• Componenta 3 Depozitarea deeurilor municipale (depozit nou si Inchiderea 

depozitelor neconforme); 
• Componenta 4 Drumuri de acces si utilitati; 
• Componenta 5 Asistena tehnicä, Publicitate, supervizare si alte cheltuieli. 

Componenta 1. Colectarea Si transportul/transferul deseurilor municipale 
Prin prolect este preväzutä atingerea unei rate de colectare de 100% (In anul 2021), 
extinderea sistemului de colectare separatã a deeuriIor reciclabile la nivelul Intregulul 
judet (din anul 2021) i implementarea sistemulul de colectarea separatã a biodeeurilor 
menajere, similare si din piete In zona urbana (din anul 2025). 

Sistemul de colectare a deseurilor menaiere colectare In amestec va fi: 
• In mediul urban: 

• in zona blocurilor: colectare Fin  aport voluntar In puncte de colectare 
stradalä In containere de 1,1 m sau pubele de 360 I, 

• in zona caselor: colectare din poartä din poartä cu pubele de 120 I, 
In mediul rural, colectare din poartà In poartã In pubele de 80 I. Având In vedere 
indicatorul redus de generare a deseurilor in mediul rural, precum si creterea ratei 
de capturare a deseurilor reciclabile, a rezultat ca fund optima utilizarea unor pubele 
cu volum mai mic. In zonele in care nu existä drum accesibil colectarea deeuriIor 
In amestec se va realiza prin aport voluntar In puncte de precolectare stradale. 

Sistemul propus pentru colectarea deseurilor reciclabile menaiere este: 
• In mediul urban: 

o Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar In puncte de coléctare strádalà. 
Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiehtedei ti'p' -4'.- ':I''.lo 
pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul.'•iocalitatilor,  
pentru: hârtie/carton, plastic/metal si sticla, 	 .' 
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o Zona caselor: 
• colectare din poartâ in poarta: In pubele de 120 I pentru deeuriIe de 

plastic si metal si In saci de 60 I pentru deeurile de hârtie, 
• puncte de colectarea stradalä pentru deeurile do sticlä. Punctele de 

colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deeu rile do sticlä, de tip 
igloo pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul 
localitãtilor urbane. 

• In mediu rural: 
• In zonele cu acces accesibil: 

• colectare din poartâ In poartä In pubele do 80 I pentru deeuriIe de 
hârtie/plastic/metal/plastic si 

• punCte de colectarea stradalä pentru deeurile de sticlä, dotate cu 
containere de 1.1001. 

• In zonele cu acces dificil - colectare prin aport voluntar, cu puncte de 
colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 I - unul pentru 
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal si unul pentru sticlä. Identificarea 
zonelor cu acces dificil din mediul rural si a infrastructurii de colectare si 
transport aferentà va intra In responsabilitatea viitorului operator de 
salubrizare delegat do ADI. 

Colectarea biodeseurilor menaiere se va implementa exclusiv In mediul urban astfel: 
• In zona blocurilor din Municipiul Galati: colectare prin aport voluntar In puncte de 

colectare stradalä (comune cu cele pentru colectarea deseurilor menajere In 
amestec) In containere do 1.100 I, 

• In zona caselor din MuniciDiile Galati si Tecuci si orasele Ta. Buior si Beresti: 
colectare din poartä In poartä In pubele de 80 I. 

Prin proiect nu sunt prevãzute investiii (Cu finantare POIM) pentru colectarea si transportul 
deeurilor voluminoase, menajere periculoase si a deeuriIor similare si din piee. Acestea 
vor fi aSigurate do cätre operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare prevãzute a se 
introduce dupã implementarea SMID sunt descrise In detaliu in Seciunea 8.2. a Studiului 
de Fezabilitate. 

Apllcarea instrumentului economic "plâteste oentru cat arunci" 
In conformitate CU prevederile IegisIaiei In vigoare, generatorilor de deeuri municipale Ii 
se va pune la dispozitie optiunea  aplicarii instrumentului economic ,,pIàtete pentru cat 
arunci". Rolul implementarii acestui instrument este pe de a parte de a stimula prevenirea 
generärii deseurilor si, pe de altà parte, stimularea colectärii Separate a deeurilor 
recicla bile. 

Prin proiectul POIM se var achiziiona: 
• echipamente pentru colectare deeuri menajere In amestec din zona deservitá de 

noul operator, respectiv: 
o 80.883 pubele de 80 I (pentru zona caselor din mediul rural), 
o 2.677 pubele de 120 I (pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti); 
o 20 pubele do 360 I (pentru zona blocurilor din Tg. Bujor s,i Bereti), 

• echipamente pentru colectarea si transportul deeuriIor reciclabile menajere din 
zona deservità de noul operator si suplimentarea echipamentélor existente in 
Municipiul Galati, respectiv: 



HOTARAREA Nr. /QX din Ob ii. 	2019 
paq. nr. 13 

o 95.252 pubele 80 I (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 
pentru zona caselor din 1g. Bujor si Bereti si 11.692 pentru zona caselor din 
Municipiul Galati), 

o 319 containere 1.100 I (din care 243 pentru mediul rural si 76 pentru Tg. Bujor 
i Bereti), 

o 800 igloo 2.500 I (pentru zona blocurilor din Municipiul Galati), 
o 17 masini colectare cu un volum cuprins Intre 6 si 18 m 3(din care 10 pentru 

mediul rural, 5 pentru Municipiul Galati si 2 pentru M. Tg. Bujor si Bereti). 

Statii de transfer 
Prin proiectul POIM este prevãzutá realizarea a 3 statii de transfer in vederea eficientizãrii 
transportului deseurilor colectate In amestec si separat de la generatori la instalatiile de 
tratare, precum si a reziduurilor rezultate de la instalatia TMB Galati la depozit. 
In tabelul de mai Jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 staii de 
transfer. 

Caracteristici statii de transfer 
Denumire Capacitate proiectatà 

Galati 23.000 Van 
(zona 1) (cantitatea medie anualä 

deeuri transferate pe 
perioadä de planificare) 
In primii 12 ani statia va 

functionaIn 1,5 
schimburi, ulteriorva 
functiona Intr-un schimb. 

Tecuci 22.500 Van 
(zona 2) (cantitatea medie de 

deeuri transferatä pe 
perioadä de planificare) 
In primii 10 ani de 
functionare statia va 
functiona 10 ore, ulterior 
va functiona Intr-un 
schimb. 

1g. Bujor 10.000 Van 
(zona 3) (cantitatea medie de 

deeuri transferatã pe a 
perioadà de planificare) 
Statie va functiona Intr- 
un singur schimb. 

Tipuri 	de Instalatia 	Distanta lip 	statie 
deseuri 	unde 	sunt 	 transfer 
tra nsferate transferate 

deseurile 
Reciclabile SS Valea 	62 km 	Cu 
Reziduuri /depozit 	 compactare 

1MB 	Märului 

Deseuri In 
amestec 
Si 
biodeseuri 
/Reciclabile 

TMB Galati/ 
SS Valea 
Märului 

78/25 	Cu 
km 	compactare 

Deseuri In 
amestec 
Si 
biodeseuri 
/Reciclabile 

1MB Galati I 
SS Valea 
Márului 

66/30 
km 

Färã 
compactare 

Astfel, in functie de tipul deseurilor transferate, au rezultat douä zonâri difi 
o zonare pentru a asigura transportul deeurilor reciclabile de la g 
de sortare Valea Mãrului prin intermediul statiilor de transfer de le 

i Galati; 

c 

erator Ia Sti'::  
cJct\  ][g.Jjpr, 
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• a zonare pentru a asigura transportul deeuriIor colectate In amestec (i dupä anul 
2025 a biodeeuriIor) de la generator la instalatia de tratare mecano-biologicã de la 
Galati. 

Centre de stocare temporarà 
In Municipiul Galati existã 2 centre de stocare temporarã. 
Prin proiectul POIM este prevãzutà operarea a douà noi centre pentru stocarea temporará 
a deseurilor voluminoase si a deseurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate In 
incinta statlilor de transfer de la Tg. Bujor si Tecuci si vor deveni operaionaIe In anul 2021. 

Componenta 2. Tratarea deseurilor 

Statii do sortare 
In prezent In judetul Galati existä o staie de sortare Ia Galati, finantata prin programul 
ISPA §i care deservete exclusiv Municipiul Galati si o statie de sortare la Tecuci realizatä 
prin programul PHARE CES si care deservete exclusiv Municipiul Tecuci. 
Prin prolectul POIM este prevázutâ realizarea unei noi statii de sortare la Valea Märutui, 
construitá pe acelasi amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectatâ a 
statiei este de 6.000 tlan si se estimeazá cä va deveni operationalä in anul 2021. 
In staie vor fi sortate deeuriIe reciclabile colectate separat din mntreg judeuI, mai putin 
municipiile Galati §i Tecuci. Pentru a prelua Intreaga cantitatea de deeuri reciclabile statia 
va functiona  pe intreaga perioadã de functionare  In 1,5 schimburi. 

Statii de compostare 
In prezent, in judetul Galati existã douä statii de compostare, respectiv: 

• Statia de compostare de la Galati, realizatã prin mäsura ISPA, are o capacitate de 
10.000 tlan. Statia deservete exclusiv Municipiul Galati §i este proiectatã pentru a 
trata deeuriIe verzi din parcuri §i grädini; 

• Statia de compostare de la Tg. Bujor, realizatà prin programul Phare CES, are o 
capacitate de 1.000 Van. Statia in prezent nu este functionala. 

Prin proiectul POIM este preväzutã realizarea unei noi statil de compostare la Tecuci 
pentru tratarea deeuriIor verzi din parcuri §i grädini, care sä deserveascá Municipiul 
Tecuci. Capacitatea statiei este de 700 Van si data la care se estimeazä a deveni 
operalionalä este anul 2021. 
Echipamentele achizitionate pentru statia de compostare Tecuci vor deservi si staia de 
compostare existentã de la Tg. Bujor, astfel Incât aceasta sà devinä operaionaIâ. Având 
In vedere cantitatile mici de deseuri verzi estimate a fi tratate In statie (de circa 200 tone) 
nu se justificä achizitionarea de noi echipamente. Statie de compostare 1g. Bujor va 
deservi si orasul Beresti. 

Jnstalatia de tratare mecano-bioloqicà 
In judeuI Galati nu existä instalatii pentru pre-tratarea deeuriIor Inaintea depozitârii. 

Prin proiectul POIM este prevâzutä construirea unei instalatii de tratare mecano-biologicà 
la Galati care va asigura atât pre-tratarea deeuriIor mixte (colectate In amestec) Inaintea 
depozitàrii, cat si tratarea biodeseurilor colectate separat (incepând cu anul 2025). 
Instalatia se estimeazâ Ca va deveni operationala in anul 2023. 

Capacitatea instalatiei MBT: 
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• Linia mecanicä: 60.000 Van - In perioada 2023-2024 va opera in 2 schimburi, 
ulterior se va trece progresiv spre functionarea Intr-un schimb (Ca urmare a 
reducerii cantitätii de deseuri colectate In amestec si tratate in instalatie); 

• Linia biologicã: 85.000 tlan (1 schimb), din care 37.000 Van biodeseuri cotectate 
separat (capacitatea medie de biodeseuri care trebule tratatà pe Intreaga perioadã 
de planificare). 

Linia mecanicâ este prevãzutà cu o instalatie de sortare semi-automata pentru recuperarea 
fractiei reciclabile din deseurile In amestec Si cu o linie pentru producerea de RDF din 
deseu rile reciclabile care nu pot fi recuperate material. 

In linia biologicã, prevãzutâ CU 0 instalaia de digestie anaerobà semi-uscatã, vor fi tratate 
atât deeurile organice rezultate din tratarea mecanicâ a deeuriIor in amestec, cat si 
biodeseuri colectate separat. In urma procesului de digestie rezultâ digestat din rezidual 
(spre depozitare), digestat din biodeeuri (valorificat In agriculturä), reziduuri (spre 
depozitare), RDF (co-incinerare) i gaz (stocat si folosit la producerea energiei electrice si 
termice utilizate pentru consumul propriu al instalatiei). 

Componenta 3. Depozitare 

In judetul Galati existä un depozit conform Ia Tirighina care deservete exclusiv Municipiul 
Galati Si 5 comune limitrofe. 

Prin proiectul POIM este prevàzutä construirea unui nou depozit conform Ia Valea Mârului 
cu o capacitate de 1.000.000 m3 Si  o suprafata ocupatä de 8,5 ha. Depozitul se estimeazâ 
cã va deveni operational in anul 2021. 

Zona deservitã - depozitul va deservi intreg judeuI Galati, mai puin Municipiul Galati, In 
perioada 2021-2022 si intreg judeuI Galati Incepând cu anul 2023. 

Tipuri de deseuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deeuri municipale reziduale 
(reziduuri de la instalatia TMB si 10% din deeuriIe stradale, cu excepia primilor doi ani 
pâna la punerea in functionare  a instalatiei TMB (anul 2023) cand deeurile reziduale vor fi 
depozitate fârä o pretratare prealabilä), nãmoluri de la statute de epurare oràeneti si 
deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabititare 
interioarà i/sau exterioarâ a acestora (fractia care nu poate fi valorificatä). 
Durata de viata a depozitului (o celulà) este de 30 ani (perioada 2021-2050), Insä, având in 
vedere ca Intreaga cantitatea de deeuri municipale depozitate este stabilizatâ din punct de 
vedere biologic in MBT (70%), cat si faptul cä depozitul va fi operat In minim 5 sub celule, 
cantitatea de emisii GES si levigat generata va fi minima asigurand astfel protectia 
factorilor de mediu. 

De asemenea, una din investitiile POIM o reprezintà Inchiderea depozit l i ucinéconform 
Rates-Tecuci. 

Componenta 4. Drumuri de acces Si utilitäti 
Prin proiectul POIM este prevazuta realizarea inclusiv a: 	 •. 	-- 

• drumurilor de acces catre amplasamentele de la Galati (unde ete pr-
realizarea statiei de transer si a instalatiei 1MB), Valea Marului (unde estéOpLisTà 
realizarea statiel de sortare si a depozitului de deeuri), Tg. Bujor (unde este 
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propusa realizarea statiei de transfer) si Tecuci (unde este propusa realizarea statiei 
de transfer si compostare, precum i inchiderea depozitului neconform) 

• racordarii la utilitatile publice, respectiv alimentarea cu apa, canalizare i energie 
electrica. 

Componenta 5. Asistenta tehnica,publicitate, supervizare Si alte servicii  
Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul 
proiectului (ce include si cheltuielile de informare i publicitate) i supervizarea lucrarilor 
Servicii pentru auditul anual al proiectului. 

De asemenea in vederea implementarii in bune conditii a proiectului, este prevazut a se 
atribui alte doua contracte de servicii Si anume: Studii pentru determinarea compozitiei 
deseurilor menajere, similare si din piete i Studiu privind posibilitatea colectarii 
separate a biodeseurilor din des, eurile similare. 



Statie transfer 	1.637.626 	1 637 626 	 1.637.626   
Tg Bujor 
Statie transfer 1.532.488  1 532 488 1.532.488  
Galati 
Statii de sortare 
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In tabelul de mai jos sunt prezentate investitiile aferente SMID pentru judeul Galati, atât 
cele finanate prin POIM (grupa 1), cat si cele care inträ In responsabilitatea autoritatilor 
publice locale (grupa 2). 

Costuri investitionale privind sistemul de gestionare a deeurilor solide In judeul Galati 

Descriere 	Total investitii 	 Invest!t1 POIM Investitit An 
mäsurà 	 pnoritare 	 Grupa 1 Grupa 2 

Cheltuteli 	Cheltuieli 	Total 
eligibile 	non- 

eligibile 
Colectare si transport deseuru menajere In amestec, similare si din puete 

Containere si 	2.171.242 	1 678 021 	0 	1.678.021  493 222 2020 
pubele 
Camioane 	1.975.521 	0 	 0 	 0 1.975.521  2020 

Colectare si..:traflsport  deseuri menajere reóiclabile menajére,.sirnilare si piete 

Contauneresu 	3.080.431 	2.866.638 	0 	2866638 213793 2020 
pubele 
Camioane 	3.573064 	2.334.499 	0 	2.334.499  1 238 566 2020 

Colectare su transport biodeseuri menajere, similare su piete 

Camioane, 	2.031.061  2 031 061 2024 
containere Si 

pubele 
Colectare si transpot deseuri voluminoase su periculoase 

Camuoane 	1.244.100 	0 	 0 	 0 1.244.100  2020 



2.117.877 

1.590,047 1.590.047 

429.461 429.461 

1.648.133 1.648.133 

2022 

LIJ 2019- 
2021 

Inchidere 4.719.420 
depozit 
neconform 
Tecuci Rates 

Drumuri deacces siutHiàtti 
Drumuride 5.879.104 
acces Si utilitãti 
aferente 
amplasamentelo 
r Valea Märului, 
Galati, Tecuci si 
Tg. Bujor 
SUB - TOTAL 80 345 884 
INVESTITII 
Planificare 2.117.877 
(studli teren, 
EIA, studlu 
compozilie 
deseuri, studiu 
posibilitate 
colectare 
biodeseuri, alte 
studii si 
expertize)/ 
Proiectare 
Asistentä 1.590.047 
Tehnicä 
Constientizare 429.461 
Publicâ 
Supervizare pe 1.648.133 
perioada 
Jucrárilor 

0 	2020 

&136.262 

O ç - 	?p1- 
rØ3. 

1 /oy'; 	Qi 

\ 

,1. •-'.---.-- 

N 	 / 

4.719.420 4.719.420 

5.879.104 5.879,104 
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Descriere 	Total investitii lnvestitii POIM 	 lnvestitii 
mãsurä 	 prioritare Grupa 1 	 Grupa2. 

Cheltuielt 	Cheltuieli J 	 Total 
eligibile 	non- 

ekgthile 
retehnologizare) 

Tratare mecano-biologicã 
lnstalatieTMB* 	34.410.826 33.470.826 	0 	33.470.826 

940.000 

Depozitare 

DepozitValea 	12.735.336 
	

12.735.336 
	

12.735.336 	0 
Märu Jul 

An 

2022, 
respectiv 

2024 

2020 



Descriere 
mäs U rã 

Suport 
Beneficiar 

lnvestitii 	An 
Grupa 2 

Total 

	

451.122 	0 
	

2019- 
2022 

	

1.480.427 	0 
	

2019- 
2022 

Comisloane, 1.480.427 1.480.427 
contributli, taxe 
legate 1i 
documentatii 
suporti 
cheltuieli pentru 
obtinere avize, 
acorduri, 
autorizaii 
SUBTOTAL 7717067 7717067 
INTANGIBILE 
Total fàrä TVA 88.062.951 79.926.690 

TOTALTVA 15851221 14.902.472 
TOTAL cuTVA 103914172 94829161 
(PRETURI 
CONSTANTE) 
TOTAL W4 . 97.13.0.927: 87.21.7.225 
TVA (PRETURI 
CURENTE) 
TVA (preturi 27.079 . 791 16.261.806 
curente) 
TOTAL cu TVA:. 115.283.781 103.479.031 
(PRETURI 
CURENTE) 

O 7.71 :7.067 0 

0 79926690 8136262 

0 14.902.472 948.749 
0 94.829.161 9.085.011 

0 87217225 .,9.913.702 

0 16261806 10817984 

0 103479031 11.804.750 
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Tabelul de mai jos prezintä un rezumat al comparatiei  Intre situatia färä project 
beneficille aduse prin implementarea proiectului. 

Indicatori de performanta 

Indicator U.M Färä proiect Cu project 
2023 2023 

PopuIaia judeului Galati Nr. 477.403 477.403 
Total populatie deservitã de servicii de Nr. 477.403 477.403 
salubrrizare (colectare In arnestec si . 

separat .• 
Deeuri municipale generate t/an 157.407 157 407 . 

Deeuri menajere generate t/an 115.545 115.545 
.. 

. . 	 . 

Deeuri similare generate t/an 29.627 29.627 ':. 

Deseuri din parcuri si grädini t/an 3.980 3.980 
Deseuri din piee generate t/an 845 845 
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65% 
0 (53% din 2025) 
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Indicator 	 U.M 	Fãrâ project 
	

Cu proiect 
2023 
	

2023 
Deseuri stradale generate 	 Van 	3.410 

	
3.410 

Biodeseuri din parcuri si grädini colectate Van 	2 772 
	

3.761 

Biodeseuri nienajere, similar si din piete 	Van 	0 (0 t din 
colectate separat 2025) 
Deseuri reciclabile colectate separat Van26.869 
*inc l us iv  reziduuri 
**inc l us iv  deseuri reciclabile colectate de 
la persoanele fizice si predate direct 
reciclatorilor 
Deseuri voluminoase colectate separat Van 	436 
Deseuri menajere periculoase colectate Van 	227 
separat .,, 
Ratã de capturare deeurireciclabile Total 	45% 
Ratä de capturare biodeeuri (menajere, Total 	0 (0 din 
similaresi din piee) .. 2,P.25) 
Ratà de capturare deeuri voluminoase Total 	. .32%. 
Ratã de capturare deeuri menajere Total 	30% 
periculoase . 
Numärul §i capacitatea centrelor de Numar 	2 
colectare 
Numàrul §i capacitatea staiilor de Nr 	0 
transfer t/an/1 

schimb 
Nr. maini de transfer inclusiv remorcä Nr. 	0 
(transport containere de 40m 3) 
Nr. masini de transport containere 30 m 3  Nr. 	0 
Numàrul §i capacitatea punctelor de pre- Numar 	0 
colectare 2401 
Nr. containeredeschise (40 rn3) Nr. 
Nr. containere cu compactare (30 m 3) Nr. 	0 
Total deseuri reciclabile colectate t / an 	22.869 
separat (inclusiv impuritai) 
(cantitatea nu include deeurile 
reciclabile colectate de la persoanele 
fizicesi predate direct reciclatorHor) 
Total deseuri reciclabile tratate In staiiIe 19.766 
de sortare din judeul Galati (färästicIä) ..-, 
Nr. si caDacitate statii de sortare No 	2 

t/an/1 8.000 
schimb 

Nr. si capacitate statii de compostare 
	

Nr. 	2 

	

t/a 	. 3.000 
Nr. si capacitati instaIaii digestie 

	
Nr. 	0 

anaerobã 

	

:Van 	0 
Nr. si capacitate instalaie de tratare 

	
Nr. 	0 

0 (34.298 t din 
2025) 
35.518 
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Indicator 	 U M 	Fàrâ proiect 
2023 

mecano biologicâ 	 tone 	0 

Cu prolect 
2023 

Linia mecanicá: 
60.000 t/an 
Linia bioloaicâ: 
85.000 tlan, din 
care 37.000 tlan 
biodeeuri 
colectate separat 

Deseuri municipale depozitate färä o 
	

tone 
	

129.561 	341 (deeuri 
tratare prealabilä 
	

stradale inerte) 
Cantitatea de deeuri municipale 

	
Van 
	

129.561 	29.934 

83.223 	29.934 

Nr 
	

I 

m 	200.000 
	

1.000.000 
Nr. 	10 
	

1 

Cadrul institutional 
Consiliul Judetean Galati va fi beneficiarul proiectului In numele Consillilor Locale din 
judeul Galati. 

Pentru o gestionare mai eficientá a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea 
deeuriIor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului §i 
colectarea deeurilor municipale, transportul/transferul deeurilor, tratarea §i eliminarea 
deeurilor in baza procedurilor de achizitie publicà. 

A fost elaborat un Document de pozitie Intre toate pãriIe. Prevederile privind delegarea 
serviciilor de gestionare a deeurilor sunt prezentate in cele ce urmeazã. 
1. Un contract de delegare a gestiunii pentru: 

a) activita tea de colectare separatã qi transport separat a deeurior municipale din 
Intreg judetul Galati (pentru municipiul Tecuci Incepând Cu 01.07.2023), Cu exceptia 
municipiului Galati; 
b) activitatile aferente operãrii: 

i) statiei de transfer qi a staflei de compostare TeCUCI, 
ii) statiei de transfer si statiei de compostare Targu Bujor. 

2. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activitafllor aferente operàrii 
instalatiilor do deeuri situate pe amplasamentul din Valea Märului (depozit conform de 
deseuri si sta(ie de sortare) $i Incepând Cu 01 072023 si a actIvItãpIor,aferente'operanI 
statiei de sortare Tecuci, / 

3 Un contract de delegare a gestiunil pentru gestionarea activitatifpreiente 'op \erarii 
S

. 
instalatiei TMB si a statiei de transfer situate pe amplasamentul din !?lLIfliCipiul Ga: 
parte a contractului de proiectare-execu'ie-operare. 

In ceea ce privete Autoritatea Contractantä, respectiv DeLegatarLil, per 
contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor dedeei 
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• Toate unitãtile administativ-teritoriale deservite si judetul Galati, pentru instaIaiiIe 
care sunt In proprietatea sa publica, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru 
contractele de delegare a gestiunii preväzute la alineatul precedent, pct. I s i 2. 
Procedura de atribuire va fi initiatà si derulatã de AD[ ECOSERV, In numele si pe 
seama unitatilor administrativ-teritoriale implicate. AN ECOSERV va fi sprijinitã In 
acest proces de cätre UIP, care la rândul sãu va fi sprijinitä de echipa de asistenta 
tehnicá contractatã in acest sens. 

• Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, si toate unitâtile administrativ-teritoriale 
deservite din judeul Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de 
tip proiectare-execuie-operare a instalatiei TMB si a statiei de transfer situate pe 
amplasamentul din municipiul Galati, pentru contractul preväzut la alineatul 
precedent, pct. 3 de mai sus. 

In ceea ce privete modalitatea de platã a operatorilor impIicai In SMID, aceasta se 
va realiza prin taxä instituitä de autoritâtile publice locale din jud. Galati, atât pentru 
populaie, cat si pentru agenii economici si instituiile publice. Taxa colectatä va fi 
transferatä cãtre ADI ECOSERV pentru plata operatorilor impIicai In SMID. 

- 	 . 	--- 

It 

	

/ 	. 	'. 	1 
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Anallza financiarà 
Analiza cost beneficiu (ACB) a fost efectuatã In conformitate Cu prevederile stabilite In 
Regulamentul Consiliului 1303/2003 si urmeazã principiile prezentate In Regulamentul UE 
2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 - Anexa Ill Metodologia de realizare a analizei 
cost-beneficiu si in "Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investitil, 
instrument de analizä pentru politica de coeziune 2014-2020" emis de Comisia Europeanä 
in Decembrie 2014. 

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilitatli financiare pe termen 
lung a prolectulul SMID din judelul Galati. Prin aceasta se realizeazä urmãtoarele: (I) 
estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicatiile acestora In ceea ce privete 
fluxul de numerar; (ii) definirea structurii de finanare a proiectului, precum si rentabilitatea 
sa financiarä; si (iii) verificarea suficientei fluxului de numerar prolectat pentru a asigura 
funclionarea adecvatà a sistemelor si pentru a Indeplini toate obIigaiiIe privind investiiile 

i operarea conformã. 

Analiza financiarã a Proiectului este realizatã utilizând metoda incrementalã, pe baza a 
douä scenarii: douã scenarii, "cu proiect" si "fàrâ proiect" (contrafactual). 
Rata de actualizare este 4%. Anul de referinta este 2017, anul de bazä - la care se face 
actualizarea - este 2018, iar primul an al intrãrii In operare este 2021. Orizontul de analizã 
de 30 ani, din care 5 ani implementare (2018 - 2022) i 25 ani operare completâ a 
instalatiilor (2023 - 2047). 

Cursul de schimb utilizat In preurile constante este cel din elaborarea Devizului general: 1 
euro = 4,657 lei, curs BNR la data de 9.03.2018. 

lnvestiffle vor intra In operare gradual, In 2021 depozitul conform Valea Màrului, statia de 
sortare Valea Märului, statiile de transfer Tecuci, Targu Bujor, Statia de compostare 
Tecuci Si este inch is depozitul neconform Rates - Tecuci; In 2023 statia de transfer Galati 
Si Statia de tratare mecano-biologica cu digestie anaerobã Galati. 

Costurile totale de investitie sunt de 94.829.162 euro In preuriIe constante ale anulul 
2018, incluzând TVA eligibila de 14.902.472 euro. Toate costurile sunt eligibile. Costurile 
totale In preturi curente sunt de 103.479.031 euro, iar TVA eligibila inclusä In acestea este 
de 16.261.806 euro. 

Costurile de reinvestire se referã la acele componente ale sistemului care trebule 
Inlocuite de-a lungul perioadei de referintã o data sau de mai multe ori. Ipotezele avute In 
vedere la determinarea costurilor de inlocuire/ reinvestitii sunt: 

• Pentru depozitul de la Valea Märului sunt preväzute costuri pentru Inchiderea 
treptatä a subcelulelor, asifel: subcelula 1 la 4 ani, subclula 2 la 4 ani, subcelula 3 la 
6 ani, subcelula 4 la 6 ani si subcelula 5 la 7 ani. 

• Pentru celelalte instalatii realizate prin project sau existente nu sunt necesare IUcràri 
de constructie In perioada de exploatare. 

• Pentru anul 2024 este prevazutá construirea, de càtre operatorul iritaIatiei de 
tratare mecano biologica cu digestor, a unei statii de compostare péhtru digestat. 

• Reinvestirlle In maini si utilaje reprezintá 40% din valoarea ir1vestitiei initiale, 
repartizate asifel: 10% din aceastä valoare din 10 In 10 ani, 20% din. acethstá 
valoare la 15 ani. 	 - 
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• Pentru anul 2023 este prevãzutã dotarea instalaiei de tratare mecano-biologicã Cu 
digestor Cu o turbinä pentru producerea energiel electrice, dotare ce se va realiza 
de cãtre operator. 

• Echipamentele mobile se inlocuiesc integral din 8 In 8 ani. 
• Pentru echipamentele de colectare si transport s-a considerat urmãtoarea duratã de 

viatä: pentru pubele I containere - 5 ani, pentru echipamente de transport - 8 ani. 
• Echipamentele de colectare si transport pentru colectarea separatä a biodeeurilor, 

incepând cu 2025, vor fi procurate de càtre operatorul de colectare si transport. 

Tinand cont cä In scenariul ,,cu project" instalatille existente vor funciona In alt regim decât 
in scenariul ,,fãrä prolect", pentru instalatiile existente au fost estimate costurile de 
reinvestire / Inlocuire In ambele scenaril. 

Valoarea totals a reinvestirilor este de 59,225 milloane euro, din care 44,744 milioane 
euro aferente investitillor din project si 14,481 milioane euro aferente activelor existente si 
jnvestiiiIor operatorilor, in scenariul cu project si de 20,829 milioane, In scenariul fárä 
project. 

Costurile de operare au fost determinate aa cum s-a arätat In SF. Aceste costuri au fost 
determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor si 
echipamentelor. Ele sunt Imparite in douà categorii, costuri fixe si costuri variabile, care 
depind de volumul de deseuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experientei 
Consultantulul, au fost utiIizai o serie de indici. Similar s-a procedat si pentru costurile de 
intretinere. In afara acestor costuri a mai fost adaugata o componentà pentru activitái 
administrative si de management al contractelor de delegare. In scenariul contrafactual a 
fost adaugatã penalizarea pentru neInchiderea depozitului neconform de la Tecuci Rate, 
in valoare de 50.000 euro/an; acestä penalizare apare si In scenariul "cu proiect" pentru 
anhi 2019 si 2020, pãnã la inchiderea acestui depozit. 

In anul 2023 costurile de operare Si intretinere se ridicà la 19,097 milioane euro pe an 
pentru scenariul fãrã project si Ia 10,637 mi!ioane euro pe an In scenariul cu project. In 
anul 2025 costurile de operare In scenariul cu proiect se ridicã la 18,179 milloane euro. 
Costurile de operare si Intretinere sunt, in medie, de 16,304 milioane euro pe an in 
scenariul cu project si de 9,915 milioane euro pe an pentru scenariul fàrä project. 

Dacã tinem cont si de valorificarea subproduselor, atunci costurile nete sunt, In scenariul 
fârá prohect, de 8,423 milioane euro pe an si In scenariul cu project de 11,653 milioane 
euro pe an. 

Prohectul propus spre finanare are urmätoarele surse de acoperire a costurhlor: 
• veniturile din valorificare subproduse; 
• veniturile din taxe si 
• veniturile de la organizatiile de transfer de responsabilitate, Inconformitate 

cuprevederileLegii3l/2019 

Veniturile din valorificarea subproduselor sunt estimate, pentru anul 23,Ih penariu1 
fãrã protect, la 1,651 miltoane euro si la 5,493 milioane euro In scenäriuku potet 
Media acestor venituri este de 1,492 milioane euro/an In scenariul fãrä"prdièct s de. 
4,651 miiioane euro pe an in scenariul cu proiect. 
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Influenta veniturilor de la OTR-uri a fost determinatã la 9 euro/tonã 

Profitabilitatea proiectului a fost determinatä cu si fãrä asistena financiarä comunitarä, prin 
indicatorii FRR/C - profitabilitatea investiiei), respectiv ERR/K - profitabilitatea capitalului 
dupà cum so vede mai jos: 

Fàrãsprijindinpartea 	Cusprijindinpartea 
Uniunir 	 Uniunii 

1. Rata de rentabilitate 	
-3,27% 

A 	

FRR/C 	1,33% 	

B 	

ERR/K 

2. Valoare actualizatä netã 
(euro) 	 -72.532.262 	FN PV/C 	-10.544.667 	NVP/K 

Pentru acest project FRR/C are valoarea de -3,27% Si FNPV/C este 72.532.262 euro, In 
timp ce FRR/K are valoarea 1,33% §i ENPV/K este 10.544.667 euro. ERR/C are valoare 
mai mica decât rata de actualizare si valoarea actualä netä este negativa, ceea ce 
demonstreazã câ proiectul are nevoie de finantare nerambursabilã pentru a fi viabil 
financiar. Cu sprijinul financiar din partea fondurilor europene, proiectul se apropie de rata 
internä de rentabilitate a sectorului. 

Deficitul de finan tare si structura finantàrii 
Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de "Ghidul pentru 
Analiza Cost-Beneficlu a Proiectelor de Investitil. 	Instrument de evaluare economicã 
pentru politica de coeziune 2014-2020", emis de Comisia Europeanà In decembrie 2014. 
Calculul deficitului de finatare este realizat In cadrul modelului financiar pentru ACB, in 
foaia de calcul "FG" seciunea Financing gap: 

Calculul Costului de Investitie Valoare 
NPV(ä04/o Actualizat (DIC) neactualizata 

Costuri de investitie (fãrä diverse Constant 
i nepreväzute 	i ajustãri de 92.327.892 

EUR 
82.943.998 

preuri) 
TVA aferentà diverse si Constant 

450.229 407.911 
nepreväzute EUR 
COST DE INVESTITIE 	 I Constant 

91.877.663 82.536.087 
ACTUALIZAT (DIC) EUR 

Calculul Veniturilor Nete NPV 	04% 
Actualuzate (DNR) 

Constant 125.834.187 
Venituri EUR 

Constant 
Costuri de operare Si Intretinere EUR - 

Constant / 
-1'95889 

Consturi de reinvestire/inlocuiri EUR  
Constant 

20.068.933 6.435..i32 
Valoarea reziduala a investiiei EUR \_-.'•-•...Jf 	

i 	7; 
VENITURI NETE ACTUALIZATE Constant 

10 	oi 
(DNR) EUR 
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COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul Cu 
	

103.479.031 costurile proiectului In preuri curente): 	Euro 

PRO-RATA cheltuielilor eligubile % 100% 

CHELTUIELI ELIGIBILE (CE = DIC-DNR) Euro 72 532.262 

RATA FUNDING GAP (R = EE I DIC) % .87 , 88% 

VALOAREA DE DECIZIE (DA = R x EC): Euro 90.936.807 

GRANT UE ( 	DA x Rata maxima de Co 77.296.286 
finantare): Euro 

Nivelul deficitului de finantare, calculat la o ratä de actualizare de 4%, este de 87,88 
% 

Structura de finantare a proiectului 
Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru deficitul 
de finantare are urmãtoarele surse de finantare: 

• Grant UE pentru axa prioritarä: 85.00%; 
• Contributie Buget de Stat: 13.00%; 
• Contributie Buget Local: 2.00%. 

Determinarea contributiei din partea UE este prezentatà mai jos: 

Aceastã contributiie este eaIonatà pe ani. dupâ cum urmeazâ: 

(in Euro) 	2019 	 2020 	2021 	 2022 

FEDR 	6.239.823 	30.488.299 	17.253.329 	231486 

'" 



DPC duoà interventia OIREP 
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Structura de finantare a proiectului este prezentatâ in tabelul urmätor (in euro): 

Contribuia proprie a Consiliului Judetean Galati va fi de 
aratà mai jos: 

Contributia CJ Galati (TVA inclus) 
Contribuie Buget Local (2%) 
Non Funding GAP (Contribuie CJ Galati) 
Costuri ne-eligibile (incluzând TVA) 
Total contributie CJ Galati (incluzând TVA) 

14.360.960 euro, dupã cum se 

Plan tarifar si sup ortabilitate 
Strategia de tarifare a tinut cont de Jimitarea In ceea ce privete suportabilitatea tarifului. A 
fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul mediu 
disponibil al unei familii medii. 

A fost determinat Costul Unitar Dinamic, care asigura sustenabilitatea financiarã a 

FUR RON 
39,68 184,77 
116 1 32 541,69 
84,27 392,45 
123,95 577,22 
121,03 563,65 

Tariful stabilit crete gradual si acoperä DPC Incepând cu anul 2045. Dupã acest an tariful 
se stabilizeazä. 

Deoarece pentru utilizatorii non-casnici nu existã limitàri In ceea ce privete 
suportabilitatea, pentru acetia tariful acopera DPC Incepând cu anul 2023. 

Tabelul urmätor prezintã evoluia tarifului determinat pentru 	utilizatorii 	casnici 	si 	non- 
casnici: 
Tarif in lei pa 
tonà.färäTVA, :.2021::..2025 2030 :2035 . ..2040 	2047 
prouri constante 
Tanfpentru 

268,80 	316,40 375,90 435,40 	494,90 	563,65 
populatie 
Tarif pentru 
utilizatori non- 420,00 	563,65 563,65 563,65 	563,65 	563,65 
casnici 
* u.G.. Tariful un/c este media ponderatä a celor douä tarife distincte preväzute In.p: 
79/2018 
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Suportabilitatea acestul tarif propus a fost studiatã si acesta se aflä In limita de 
suportabilitate, costurile cu salubrizarea, pentru o familie medie, reprezentând, in 2047, 
0,87% din venitul disponibil al acesteia. 

Pe baza acestui tarif si a indicatorulul de generare au fost stabilite trei niveluri de taxe: 
• 	pentru Municipiul Galati; 
• pentru mediul urban, CU exceptia Municipiulul Galati; 
• 	pentru mediul rural. 

Evolutia estimatã a taxel propuse este prezentatã mai jos: 
Nivelul propus al taxei (in 
termeni reali), 	 2021 	2025 	2030 2035 2040 2047 
In lei/pers/luna 

: 1 namuciPM 	8,08 	9,62 	11,43 13,24 15,04 17,13 

Taxalunarä urban, färà 	
6,94 	8,17 	9,71 11,24 12,78 14,56 

municipiul Galati 
Taxa lunarà rural 	 4 9 96 	5,84 	6,93 8,03 9,13 10,40 
* Taxele prozentate reprezintã suma c 	douá taxe prevàzute In 0. U. G. 79/2018 

Anallza economicà 
Analiza economicä se bazeazã pe metoda incrementalä si utilizeazä o ratä socialá de 
actualizare de 5%. Scopul analizei economice este sä demonstreze dacã proiectul este 
benefic din punctul de vedere al societatii. Ea compará beneficiile economice ale 
proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economicä a fost dezvoltatã 
In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului, in ceea ce privete modelul pentru rapoartele de implementare pentru 
obiectivul de cooperare teritorialã europeanã, Anexa Ill - Metodologia de realizare a 
analizel cost-beneficiu, pctul 2.3 Analiza economicã. 

Au fost identificate urmätoarele beneficii economice ale acestui proiect: 
• economille de resurse care se datoreazâ (I) recuperärii produselor reciclabile si a 

productiei de compost si energie; §i (ii) reducerii cantitatii totale de deeuri care va 
ajunge In cele din urmâ Ia eliminarea finalä, ceea ce preIungete durata de viata 
economicä a depozitelor de deeuri; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã. Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de serã se datoreazã (i) evitãrii (sau colectãrii corespunzätoare) a emisiilor de 
metan Si dioxid de carbon, care de obicei reprezintä 64% si, respectiv, 34% din 
volumul total al gazului generat de descompunerea deeurilor; §i (ii) emisiilor 
economisite atunci când proiectul are ca rezultat producerea de cäldurä i/sau 
electricitate, iar sursa alternativä pentru aceastã cäldurã i/sau energie implicâ 
utilizarea combustibililor fosili. 

if 	/•- 
•' JO 	•; 
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Beneficiile si costurile economice ale proiectului sunt prezentate Tn tabelul urmätor: 

Beneficii Total valoare %total 
(in euro, actuahzat) beneficii 

1 Economii In resurse 84.851.267 62,99% 

2 
emisiilor de gaze cu efect de :r c01ea r  49.865.563 37,01%  

Total benefic,i 134.707.830 100,00% 

Cost 
Total valoare % total 

(in euro, actualizat) cost 

1 Bunuri comerciabile 26.717.963 21,82% 

2 Bunuri necomerciabile 25.507.961 20,83% 

3 Fortã de muncä calificatà 24.541.099 20,05% 

4 Fortà de muncä necalificatä 45.662.621 37,30% 

5 Valoarea economicä a terenurilor 0 0% 
Total costuri 122.429.644 100,00% 

Mentionäm ca terenurile ce vor fi utilizate pentru noile facilitâi nu au valoare economicä. 

Valorile indicatorilor - ENPV pozitiv, ERR> 5% si raportul beneficii/cost supraunitar aratä 
cà proiectul este benefic pentru societate si meritä sã fie finantat. 

Analiza de senzitivitate si de risc 
Dupã cum se prevede la articolul 101, alineatul (1), litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, analiza cost-beneficiu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesará 
pentru a face fatã incertitudinil care caracterizeazâ proiectele de investitii. inclusiv riscurile 
legate de aspectele de mediu si schimbãrile climatice. Evaluarea riscurilor pèrmite sä se 
Ineleaga mal bine modul In care impacturile estimate ar putea evolua dacä anumite 
variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele ateptate 
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Evaluarea riscurilor cuprinde douä etape: 
1. analiza de senzitivitate, care stabileste variabilele ,,critice"/parametrii ,,critici" ai 
modelului, si anume cele/cei ale càror variatii, pozitive sau negative, au cel mai mare 
impact asupra indicatorilor de performanta ai proiectului; 
2. analiza calitativà a riscurilor, inclusiv prevenirea si atenuarea riscurilor. 

Analiza de senzitivitate si risc are ca scop sä evalueze robustetea indicatorilor de 
rentabilitate a proiectului. In acest scop, prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) 
vizeazã identificarea variabilelor-cheie si a impactului br potential In ceea ce privete 
modificãrile indicatorilor de rentabilitate, iar a doua parte (analiza riscului) vizeazã 
estimarea probabilitãii cu care aceste modificãri au bc, rezultatele fund exprimate ca 
medie si abatere standard pentru acesti indicatori. bndicatorii relevanti de rentabilitate care 
trebule luati In considerare pentru analiza de senzitivitate si risc sunt ERR/C si FNPV/C 
corespunzätoare si ERR si ENPV corespunzätoare. 

Analiza de senzitivitate ja In calcul urmätoarele aspecte: 
variabilele critice sunt variabilele a cäror variatie de 1% determinã o variatie de 
peste 5% a NPV; 

• analiza este efectuatä prin modificarea unui singur element de fiecare data si prin 
stabilirea efectului modificãrii respective asupra N PV; 

• vaborile de comutare reprezintã modificarea procentualä care ar trebui aplicatâ 
variabilei critice pentru a face ca NPV sä fie egala cu zero; 

• analiza scenariilor care permite studierea impactului combinat al seturibor stabilite 
de vabori critice si, In special, combinatia de valori optimiste si pesimiste ale unui 
grup de variabile, pentru a construi diferite scenarii, care pot fi adevãrate In cazul 
anumitor ipoteze. 

Variabilele critice sunt cele pentru care o schimbare de 1% din valoare determinä o 
schimbare de cel putin  5% in indicatorii financiari sau economici. Pentru indicatorii 
financiari nu existä variabile critice. Pentru ENPV variabilele critice sunt: beneficilbe 
economice, a cãror modificare cu 1% conduce la o variatie a ENPV de 10,97% si costurile 
economice de O&M, a cãror modificare cu 1% conduce la o modificare a ENPV de 5,79%. 
Raportul ACB include o evaluare calitativã a riscuribor si Matricea riscurilor 
corespunzätoare. Analiza calitativä a riscului a fost realizatã pentru a determina riscurile 
ce pot apãrea ca urmare a implementãrii proiectului, in special pentru sustenabilitatea 
financiarä a proiectului pe termen scurt si lung i pentru a identifica mãsurile de atenuare 
sau prevenire a riscului. Aceasta a fost elaboratä conform "Ghidului pentru analiza 
costlbeneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare economicä pentru politica de 
coeziune 2014-2020" Si include toate riscurile ce apar In Regulamentul 207/2015, Anexa 
Ill, tabel 2. 

Analiza dezvoltatà demonstreazâ robustetea proiectului si in cel mai pesimist scenariu, jar 
Matricea riscurilor prezintã mãsurile pentru atenuarea impactului acestor riscuri. - 
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2027 

340,20, 52,, _ 
563,65 \Y35-___. 

2035 	2036 	2037 	2038 

435,40 447,30 459,20 471,10 
563,65 563,65 563,65 563,65 

.2044 2045 2046 2047 

542,50 563,65 563,65 563,65 
563,65 563,65 563,65 563,65 

2039,- 2040 	2041 	2042 	2043 
483,00 494,90 506,80 5-18,70 530,60 
563,65 563,65 563,65 563,65 563,65 
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Planul anual de evolutie a tarifelor Si taxei speciale a serviciului de salubrizare 
ANEXA 2 

&YeLati (Zs / ot 

Planul anual de evolutie a tarifului unic pe tona* 

Tarifin leipelon5, far TVA, 
preturi'constante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

continuare 
Tarifin-lei p:e ton, f5r5 TVA, 
preturi Coristante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

cotinuare 
Tarifin lei 'pe .tona , fara TVA, 
preturi coristante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

2021 2022 - 2023 2024 2025 2026 , 

268,80 280,70 292,60 304,50 316,40 328 	0 
420,00 480,00 563,65 563,65 563,65 563 	5 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 

364,00 375,90 387,80 399,70 411,60 423,50 
563,65 563,65 563,65 563,65 563,65 563,65 

* Tariful unic este media ponderat5 a celor dou5 tarife distincte mentionate la art. 19 al prezentului Acord 



2029 

13,96 
11,86 
8,47 

14,32 
12,17 
8,69 
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Planul de evolutie a taxei speciale de salubrizare pentru populatie* 

Nivelul propus at taxei (in termeni reali), 
In lei/pers/luna 

Taxa lunara municipiul Galati 

Taxa lunaraurban, far5 municipiul Galati 
Taxa lunara rural 

2024 2025 

	

9,15 	9,62 

	

7,86 	8,17 

	

5,62 	5,84 

2030 

	

11,06 	11,43 

	

9,40 	9,71 

	

6,71 	6,93 

2031 2032 2033 

	

11,79 	12,15 	12,51 

	

10,01 	10,32 	10,63 

	

7,15 	7,37 	7,59 

2034 2035 2036 

	

12,87 	13,24 	13,60 

	

10,94 	11,24 	11,55 

	

7,81 	8,03 	8,25 

continuare 
Nivelul propus'al taxei (in termeni reali 
In lei/pers/luna 
Taxa lunara municipiul Galati 
Taxa lunaraurban, f5r5 municipiul Galati 
Taxa lunar5 rural 

con tinuare 

prciPus al taxei (in termeni reali), 
In , 
	 , 

Jei/pers/luna 
Taxa lunara municipiul Galati 
Taxa lunar5urban, fara municipiul Galati 
Taxa lunara rural 

* Taxele prezentate reprezint5 suma celor dou5 taxe mentionate la art. 20 al prezentului Acord 

2026 2027 

	

9,98 	10,34 10,70 

	

8,48 	8,78 	9,09 

	

6,06 	6,27 	6,49 

2021 .2022 2023 

8,08 8,44 8,80 
6,94 7,25 7,56 
4,96 5,18 5,40 

	

14,68 	15,04 	15,41 

	

12,47 	12,78 	13,09 

	

8,91 	9,13 	9,35 

2045 2046 2047 

	

17,13 	17,13 	17,13 

	

14,56 	14,56 	14,56 

	

10,40 	10,40 	10,40 

2039 2040 2041 2042 	1043 

	

15,77 	16,13 	16,49 

	

13,39 	13,70 	14,01 

	

9,57 	9,79 	10,01 
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ANEXA NR. 3 Ct  
i1aq /27 i.11 w9 

DOCUMENT DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
,,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEEURILOR IN JUDETUL GALATI" 
(ACORD) 
Intro: 

Judeul Galati prin Consiliul Judetean Galati, cu sediul in municipiul Galati, str. 
Eroilor, nr. 7, judeul Galati, Cod potal 800119, cod do identificare fiscalá 3127476, 
reprezentat de dl. Fotea Costel, In calitate de reprezentant legal si preedinte al 
Consiliului Judetean Galati; 

2. Municipiul Galati, prin Consiliul Local al municipiului Galati, cu sediul In municipiul 
Galati, str. Domneascâ, nr. 54, judeul Galati, cod potaI 800008, cod de identificare 
fiscalä 3814810, reprezentat de dl. Pucheanu lonut-Florin, in calitate de reprezentant 
legal si primar al municipiului Galati; 

3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul In municipiul 

Tecuci, str. I Decembrie 1918, nr. 66, judeul Galati, cod potaI 805300, cod de 
identificare fiscalä 4269312, reprezentat de dl. Hurdubae Cätälin Constantin, In 
calitate de reprezentant legal si primar al municipiului Tecuci; 

4. OrauI Bereti, prin Consiliul Local al oraului Bereti, cu sediul in str. Trandafirilor, 
nr. 28, Bereti, judeul Galati, cod potal 805100, cod de identificare fiscalâ 3346883, 
reprezentat do dl. Dicä Octavian, In calitate de reprezentant legal si primar al oraului 
Bereti; 

5. Oraul Tãrgu Bujor, prin Consiliul Local al oraului Tg. Bujor, cu sediul in oraul Tg. 
Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr, 105, judetul Galati, cod potal 805200, cod de 
identificare fiscalà 4393204, reprezentat do dl. GIdei Laurentiu Viorel, in calitate do 
reprezentant legal si primar al oraului 1g. Bujor; 

6. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunel Barcea, cu sediul In comuna 

Barcea, str. Mihal Eminescu, nr. 1, judeul Galati, cod potal 807005, cod de 

identificare fiscalà 3264589, reprezentat do dl. Zamfir Constantin, In calitate do 
reprezentant legal si primar al comunei Barcea; 

7. Comuna Bàlâbàneti, prin Consiliul Local al comunei Bâlàbäneti, cu sediul in sat 
Bälãbäneti, comuna Bàlábäneti, str. Principalä, nr. 22, judetul Galati, cod potal 
807010, cod do identificare fiscalä 4499303, reprezentat de dl. Codreanu Dorm, In 
calitate de reprezentant legal si primar al comunei Bäläbäneti; 

8. Comuna Bãlãeti, prin Consiliul Local al comunei Bãläeti, cu sediul In comuna 

Bälâeti, judeul Galati, cod potal 807020, cod do identificare fiscalà 41221: 
reprozentat de dl Maftei Paul-Cozar, in calitate de roprozentant legal si pritriar al 
comunei Bäläeti; 

9 	Comuna Bàleni, prin Consiliul Local al comunei Bäleni, cu sediul In comjnaa ni le, 

str. Principalà, nr. 30, judetul Galati, cod potal 807025, cod de identifior ñsô?lâ  
3126748, roprozentat do dl Oprea Licä, In calitate de reprozontant legal s1p  rim ,r al- 

comunei Bäleni, 	
?' / 
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10. Comuna Báneasa, prin Consiliul Local al comunei Bâneasa, cu sediul in comuna 
Bãneasa, judeul Galati, cod potal 807030, cod de identificare fiscalã 4298571, 
reprezentat de dl. Gache George - Aurelian, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Báneasa; 

11. Comuna Bereti-Meria, prin Consiliul Local al comunei Bereti - Meria, cu sediul In 
comuna Bereti - Meria, judeul Galati, cod potal 807035, cod de identificare fiscalà 
3346867, reprezentat de dl. Dorobät Victor, In calitate de reprezentant legal si primar 
al comunei Bereti - Meria; 

12. Comuna Branitea, prin Consiliul Local al comunei Branitea, cu sediul In comuna 
Branitea, judeuI Galati, cod potal 807050, cod de identificare fiscalä 4461970, 
reprezentat de dl. Adämache Marian, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunel Branitea; 

13. Comuna Bráhãeti, prin Consiliul Local al comunei Brãhãeti, cu sediul In 
comuna Brãhäeti, judetul Galati, cod potal 807055, cod de identificare fiscalã 
3602000, reprezentat de dl. Dumitru Mircea, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Brãhâeti; 

14. Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local at comunei Buciumeni, cu sediul In 
comuna Buciumeni, str. Principala, nr, 213, judeul Galati, cod potal 807060, cod de 
identificare fiscalä 3878775, reprezentat de dl. Petrache Nästasã, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Buciumeni; 

15. Comuna Cavadineti, prin Consiliul Local al comunei Cavadineti, cu sediul In 
comuna Cavadineti, judeul Galati, cod potal 807065, cod de identificare fiscalä 
3347048, reprezentat de dna. Bourceanu Dãnuta - Mihaela, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Cavadineti; 

16. Comuna Cereti, prin Consiliul Local al comunei Cereti, cu sediul In comuna 

Certeti, judeul Galati, cod potal 807070, cod de identificare fiscalã 4089095, 
reprezentat de dl. Cotoranu Daniel, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Cereti; 

17. Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul In comuna Corni, 
judeul Galati, cod potal 807075, cod de identificare fiscalâ 3437175, reprezentat de 
dl. Prodan Vasile, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Corni; 

18, Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul In sat Corod, 

comuna Corod, judetul Galati, cod potal 807080, cod de identificare fiscalà 
4393166, reprezentat de dl. Cârjeu Vasile, in calitate de reprezentant legal si primar 
al comunei Corod; 

19. Comuna Cosmetj, prin Consiliul Local at comunei Cosmeti, cu sediul in comuna 
Cosmeti, judetul Galati, cod potal 807085, cod de identificare fiscalä 3655943, 
reprezentat de dl. Tuchilus Ion, in calitate de reprezentant legal si primar al comunel 
Cosmeti; 

20 Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunet Costache Negn cu sediul 
In comuna Costache Negri, judetul Galati, cod potal 807095, cod cJ dntifidare 
fiscalà 3126772, reprezentat de dna Niculescu Emilia, In calitate 
legal si primar at comunei Costache Negri, 	 , 



HOTARAREA Nr. 	din p[ // 	2019 
paq. nr. 35 

21. Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul In comuna Cuca, str. 

Principalã, nr. 684, judeul Galati, cod potal 807100, cod de identificare fiscalà 
3127000, reprezentat de dl. VIad Mihaitã, in calitate de reprezentant legal si primar al 
comunel Cuca; 

22. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul in comuna 
Cudalbi, judetul Galati, cod potal 807105, cod de identificare fiscalã 3655919, 
reprezentat de dl. Drugan Stefan, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Cudalbi; 

23. Comuna Cuza-Vodã, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodä, cu sediul in str. 

Principalä, comuna Cuza - Vodä, judetul Galati, cod potal 807271, cod de 
identificare fiscalä 17841903, reprezentat de dl. Codrescu Dànut, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Cuza-Vodà; 

24. Comuna Drãgneti, prin Consiliul Local al comunei Draganeti, cu sediut In 
comuna Drâgâneti, judeul Galati, cod potal 807110, cod de identificare fiscalã 
3264597, reprezentat de dl. Condrache Liviu, In calitate de reprezentant legal si 
primal at comunei Drãgäneti; 

25. Comuna Drãgueni, prin Consiliul Local at comunei Dràgueni, cu sediut in comuna 
Dràgueni, judetul Galati, cod potal 807115, cod de identificare fiscatä 4591309, 

reprezentat de dl. Vintilà Dumitru, in calitate de reprezentant legal si primar al 

comunei Dragueni; 
26. Comuna FIrtäneti, prin Consiliul Local al comunei FIräneti, cu sediul In comuna 

FIrtaneti, judeul Galati, cod potal 807125, cod de identificare fiscalä 4802813, 

reprezentat de dl. Filote Adrian, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei 

FIrta neti; 
27. Comuna Folteti, prin Consiliul Local at comunei Folteti, cu sediul in sat FoIteti, 

comuna Fotteti, judetul Galati, cod potal 807130, cod de identificare fiscalá 
3126802, reprezentat de dna. Munteanu Lenuta,  in calitate de reprezentant legal si 
primal at comunei Folteti; 

28. Comuna Frumuia, prin Consiliul Local at comunei Frumuita, cu sediut in sat 
Frumua, comuna Frumua, str. Principalà, nr. 194, judeul Galati, cod potal 
807135, cod de identificare fiscatâ 3952219, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, In 
catitate de reprezentant legal at comunei Frumua; 

29. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul in comuna 
Fundeni, judetul Galati, cod potal 807140, cod de identificare fiscalä 3126837, 
reprezentat de dl. Lupu Manuel , In calitate de reprezentant legal si primal at 
comunei Fundeni; 

30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul In comuna 
Ghidigeni, judeul Galati, cod potal 807145, cod de identificare fiscatä 
reprezentat de dl Täbãcaru Eugen, in calitate de reprezentant legal si jhtir al 
comunei Ghidigeni, 

31 Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul In com4iiaoi4or, 
str. Principata, nr. 711, judetul Galati, cod potat 807157, cod de identificr ficaia j 
3814712, reprezentat de dl Sarghie Gelu, in calitate de reprezentant legat ' j ptijiiar 
at comunei Gohor, 
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32. Comuna Grivia, prin Consiliul Local at comunei Grivita, cu sediul In comuna Grivita, 
judeul Galati, cod potal 807160, cod de identificare fiscalä 3126489, reprezentat de 
dl. NO Chebac, in calitate de reprezentant legal si primar al comunei Grivita; 

33. Comuna lndependena, pun Consiliul Local at comunei lndependena, cu sediul In 
str. T.Vladimirescu, nr. 81, comuna lndependena, judetul Galati, cod potal 807165, 

cod de identificare fiscalä 4040172, reprezentat de dl. Tärbuc Viorel, in calitate de 
reprezentant legal si primar at comunei lndependena; 

34. Comuna tveti, prin Consiliul Local al comunei lveti, cu sediul In str. G-ral Eremia 
Grigorescu, nr, 451, comuna lveti, judetul Galati, cod potal 807170, cod de 
identificare fiscalà 3601986, reprezentat de dl. Hamza Cornel, In calitate de 
reprezentant legal si primar at comunei lveti; 

35. Comuna Jorãti, prin Consiliul Local al comunei Joràti, cu sediul In comuna 
Joräti, str. Principalã, nr. 325, judeul Galati, cod potal 807175, cod de identificare 
flscalá 3701837, reprezentat de dl. Tofan Danut, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Jorãti; 

36. Comuna Lieti, prin Consiliul Local al comunei Lieti, cu sediul In str. Principalã, nr. 

2095, comuna Lieti, judetul Galati, cod potal 807180, cod de identificare fiscalá 

3264562, reprezentat de dl. Bot lulian, In calitate de reprezentant legal si primar al 

comunel Lieti; 
37. Comuna Matca, prin Consiliul Local at comunei Matca, cu sediul In comuna Matca, 

judetul Galati, cod potal 807185, cod de identificare fiscalà 4412225, reprezentat de 

dl. Costea Nelu, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Matca; 

38. Comuna Mãstácani, prin Consiliul Local al comunei Mästàcani, cu sediul in comuna 
Mãstäcani, judetul Galati, cod potal 807190, cod de identificare fiscalä 4322254, 
reprezentat de dl. Ilie Danut, in calitate de reprezentant legal si primar at comunei 

Mãstãcani; 

39. Comuna Movileni, prin Consiliul Local at comunei Movileni, cu sediul In comuna 
Movileni, judetul Galati, cod potal 807195, cod de identificare fiscalà 3814747, 
reprezentat de dl. Moisà Marian, In calitate de reprezentant legal si primar at 

comunei Movileni; 
40. Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul In comuna 

Munteni, str. Mihai Eminescu, flu. 83 bis, judetul Galati, cod potal 807200, cod de 
identificare fiscalã 4393123, reprezentat de dl. Oprea Dãnut, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Munteni; 

41. Comuna Nämoloasa, prin Consiliul Local at comunei Nämoloasa, cu sediut In 
comuna Nãmoloasa, str. Principalã, flu. 225, judetul Galati, cod potal 807210, cod 
de identificare fiscalã 3126632, reprezentat de dl. Rasmeritä Adrian, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Nämoloasa; 

42 Comuna Negriletu, prin Consihul Local al comunei Negrileti, Cu sediul In crnuna 
Negrileti, str. Nicolae lorga, nr. 25, judeul Galati, cod potal 80722c oodIè 
identificare fiscalã 16655791, reprezentat de dl Fuica - Haisler Alexand4 Irdrita1e c, 
de reprezentant legal si primar al comunei Negrileti, 	 L /  

43. Comuna Nicoreti, prin Consiliul Local al comunei Nicoreti, cu sediuñ1 	'TEIa'/' 	I 
Nicoreti, judetul Galati, cod potal 807215, cod de identificare fiscal ä\B767,, 
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reprezentat de dl. Boghiu lonel, In calitate de reprezentant legal si primar at comunei 
N icoreti; 

44. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul In comuna 
Oancea, str. Nationala.  Nr. 126, judetul Galati, cod potal 807235, cod de identificare 
fiscalà 3126420, reprezentat de dl. Chiriloale Victor, in calitate de reprezentant legal 

i primar al comunei Oancea; 
45. Comuna Pechea, prin ConsHiul Local al comunei Pechea, cu sediul In str, Galati, nr. 

181, comuna Pechea, judetul Galati, cod potal 807240, cod de identificare fiscalã 
3126721, reprezentat de dl. Mâncilã Mihaita, In calitate de reprezentant legal si 
primar at comunei Pechea; 

46. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul In str. Principalä, nr. 
1474, comuna Piscu, judeul Galati, cod potal 807245, cod de identificare fiscalã 
3127018, reprezentat de dl. Mad ?tefan, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Piscu; 

47. Comuna Polana, prin Consiliul Local al comunei Polana, cu sediul in comuna 
Poiana, judetul Galati, cod potal 807226, cod de identificare fiscalã 16371374, 
reprezentat de dl. Tudor Ciprian, in calitate de reprezentant legal si primar at 
comunel Poiana; 

48. Comuna Priponeti, prin Consiliul Local al comunei Priponeti, cu sediul In comuna 
Priponeti, judetul Galati, cod potal 807250, cod de identificare fiscalä 4322262, 
reprezentat de dl. Borza Lucian, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Priponeçti; 

49. Comuna Râdeti, prin Consiliul Local al comunei Râdeti, cu sediul in sat Rãdeti, 
comuna Rädeti, str. Principalã, nr. 39, judeuI Galati, cod potal 807014, cod de 
identificare fiscatà 16576043, reprezentat de dl. Popolu tonet, In calitate de 
reprezentant legal al comunei Rãdeti; 

50. Comuna Rediu, prin Consitiul Local at comunei Rediu, cu sediul In comuna Redlu, 

judetut Galati, cod potat 807255, cod de identificare fiscalä 3126870, reprezentat de 
dl. Mihai Fánet, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Rediu; 

51. Comuna Schela, prin Consitiul Local at comunei Schela, cu sediul in comuna 

Schela, str. Principatã, nr. 468, judetut Galati, cod potal 807265, cod de identificare 
fiscalâ 3126381, reprezentat de dl. Petrea Maricel, in calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Schela; 

52. Comuna ScInteieti, prin Consiliul Local al comunei Scinteieti, cu sediul in comuna 
Scinteieti, judetul Galati, cod potal 807260, cod de identificare fiscalã 3127093, 
reprezentat de dl. Bute Ghiorghe, in calitate de reprezentant legal si primar at 

comunei ScInteieti; 
53. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local at comunei Slobozia Conachi, cu 

sediul in str. Pnncipata, nr. 570, sat Slobozia Conachi, judetul Galati, codpotal 

807270, cod de identificare fiscalã 3127026, reprezentat de dl DragocniErni In 
calitate de reprezentant legal si pnmar al comunei Slobozia Conachi, I 

54 Comuna Smãrdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan, cqi sul In st\ 
Smârdan, Judetul Galati, cod potal 807275, cod de identificare fil 4'1-5b0O0,,' 
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reprezentat de dl. Stroea Costicä, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunel Smârdan; 

55. Comuna Smuli, prin Consiliul Local at comunei Smulti, cu sediul In sat Smulti, 

comuna Smulti, judeul Galati, cod potal 807280, cod de identificare fiscalä 
4412209, reprezentat de dl. Gafton Costicä, In calitate de reprezentant legal si primar 
al comunei Smulti; 

56. Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul In comuna 
Suceveni, judetul Galati, cod potal 807285, cod de identificare fiscalã 4436216, 
reprezentat de dl. Mitrofan Marian, In catitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Suceveni; 

57. Comuna Suhurlul, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediut in comuna 
Suhurtui, str. Principala, nr. 665, judetul Galati, cod potal 807255, cod de identificare 
fiscatã 24331834, reprezentat de dl. Tutu  Gigi, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Suhurlui; 

58. Comuna $endreni, prin Consiliul Local al comunei endreni, cu sediut in sat 
endreni, nr. 332, comuna endreni, judetul Galati, cod potal 807290, cod de 

identificare fiscalà 3553269, reprezentat de dl. Cristea Paul, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei endreni; 

59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local at comunei Tudor Vladimirescu, 
cu sediul In comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati, cod potal 807295, cod de 
identificare fiscalä 3126624, reprezentat de dl. Gheorghe Costel, in calitate de 
reprezentant legal si primar at comunei Tudor Vladimirescu; 

60. Comuna Tuluceti, prin Consiliut Local at comunei Tuluceti, cu sediul In sat 
Tuluceti, comuna Tuluceti, judetul Galati, cod potal 807300, cod de identificare 
fiscalà 3553307, reprezentat de dl. Bratu Petricà, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunel Tuluceti; 

61. Comuna Tepu, prin Consiliul Local al comunei Tepu, cu sediut In comuna Tepu, str. 
tefan cel Mare, nr. 204, judetul Galati, cod potal 807305, cod de identificare fiscalä 

3655935, reprezentat de dl. Ruginà Calm, in calitate de reprezentant legal si primar 

al comunei Tepu; 
62. Comuna Umbrãreti, prin Consitiul Local at comunei Umbràreti, cu sediul In 

comuna Umbräreti, judetul Galati, cod potaI 807310, cod de identificare fiscatã 
4393131, reprezentat de dt. Stoica Paraschiv, In calitate de reprezentant legal si 
primar at comunei Umbrareti; 

63. Comuna Valea Màrului, prin Consiliul Local at comunei Valea Màrutui, cu sediul In 
comuna Valea Märutui, judetul Galati, cod potal 807320, cod de identificare fiscalä 
3655900, reprezentat de dl. Doca Virgil, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Valea Márului; 

	

64 Comuna VInãtori, prin Consiltul Local al comunei VInãtori, cu sedlu) 	crjitna 
VTnätori, str. Eroilor, nr 23, sat Vinätori, judetul Galati, cod potal 807325cod de 

( 

identificare fiscala 4393212, reprezentat de dl Ghinea Marian, i1n cäliate 
reprezentant legal si primar al comunei Vinatori,  

2 



HOTARAREA Nr. 	din 	IL. 	2019 
naa. nr. 39 

65. Comuna VIrlezi, prin Consiliul Local al comunei VIrlezi, cu sediul In comuna VIrlezi, 
judetul Galati, cod potal 807330, cod de identificare fiscalà 4412233, reprezentat de 
dl. Patriche tefan, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Virlezi; 

66. Comuna Vlädeti, prin Consiliul Local al comunei Vlãdeti, cu sediul In comuna 
Vlãdeti, judetul Galati, cod potal 807335, cod de identificare fiscalä 3126578, 
reprezentat de dl. Drujescu Eracli, in calitate de reprezentant legal si primar al 
corn unei Vlädeti. 

PREAMBUL 
I .Pärjle s-au asociat In cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarà ,,ECOSERV" 
GALATI (ADI ECOSERV), in scopul realizàrii proiectului de interes comun finantat pun 
Programul Operational lnfrastructura Mare (POIM) ,,Sistem de Management Integrat a! 
Deseurior in Judetul Galati" (denumit In continuare ,,Proiectul") §i prin prezentul 

Document de Pozitie (denurnit in continuare ,,Acordul") stabilesc modul detaliat In care 
urmeazâ a fi implementat Prolectul. De asemenea, Pârtile vor incheia ulterior un Act de 
Atribuire - cadru, in sensul art. 4 din Decizia Cornisiei Europene din 20 dec. 2011 
(2012/21/UE), care va reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia 
ajutorului de stat. 

2. Proiectul se referä la implementarea unui sistern de management integrat al deeurilor 

municipale pe raza judetului Galati. 
In vederea implementärii Proiectului este necesarä realizarea urmätoarelor investitii: 

a) Construirea unui depozit conform de deeuri nepericuloase cu o capacitate totalä 
de 1.000.000 m3 pe amplasamentul din comuna Valea Màrului, In suprafata de 
150.001 rnp, aflat In proprietate publicä a Judetului Galati, având Documentatie 
cadastraläT 12, P 167, cu numãrcadastral 11043; 

b) Construirea unei statii de sortare Cu o capacitate de 6.000 Van pe amplasamentul 
din comuna Valea Màrului, in suprafata de 150.001 mp, aflat in proprietate publicä 
a Judetulul Galati, avãnd Documentatie cadastralâ T 12, P 167, cu numãr cadastral 
11043; 

c) Construirea unei instalatii de tratare mecano-biologicà (TMB) cu 0 capacitate 
de de tratare mecanicà de 60.000 Van si o capacitate de tratare biologicà Cu 

digestie anaerobá de 85.000 Van (inclusiv tratarea biodeeurilor colectate 
separat) pe amplasamentul din municipiul Galati in suprafata de 95.000 rnp, aflat 
in proprietatea publicä a judetului Galati, Inscris In Cartea Funciarä 123991, cu 
numãr cadastral 123991; 

d) Construirea unei statii de transfer cu o capacitate de 37.000 Van pe 
amplasamentul din municipiul Galati in suprafaa de 95.000 mp,aflat In 
proprietatea publicä a judetului Galati, Inscris in Cartea Funciarä 123991, Cu nuiTlár 
cadastral 123991; 	 : 

e) Construirea unei statii de transfer cu o capacitate de 10.000 t/an si.a' - unui 
centru de stocare temporarà pentru deeurile voluminoase si periculoase 
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muncipate pe amplasamentul din orauI Targu Bujor, In suprafaä de 9200 mp, 
aflat In proprietate publica a JudeuIui Galati, având Documentatie cadastralä 
T134,P14571211, cu numãr caclastral 100968 si drumtil de acces pentru aceste 
instalalii (suprafata 5.340 mp, proprietatea publicã a Judetului Galati, Carte 
Funciarà / numär cadastral 103577); 

f) OperaionaIizarea statiei de compostare existentã In orauI Targu Bujor, situatã pe 
amplasamentul din Târgu Bujor, in suprafaà de 13.530,00 mp, aflat in proprietatea 
publicà a orauIui Targu Bujor, Inscris In Cartea Funciarâ 100967, cu numär 
cadastra 100967; 

g) Construirea unei statii de transfer cu o capacitate de 22.000 Van si a unui 

centru de stocare temporarà pentru deeuriIe voluminoase si periculoase 
municipale pe amplasamentul din municipiul Tecuci, In suprafaä de 47.000,00 
mp, aflat In proprietatea publicã a Judelului Galati, având Documentatie cadastralà 
110408, cu numär cadastral 110408; 

h) Construirea unei statii de compostare cu o capacitate de 700 Van deeuri verzi, 
pe amplasamentul din Tecuci, in suprafaã de 47.000.00 mp, aflat in proprietatea 
publicã a Judetului Galati, având Documentatie cadastralà 110408, cu numãr 
cadastral 110408; 

I) Inchiderea depozitulul neconform de deseuri din municipiul Tecuci, depozit aflat 
In proprietatea publicä a municipiului Tecuci si in administrarea Judetului Galati, 
amplasat pe un teren in suprafata de 165.650 mp, aflat In proprietatea publicä a 
Judetulul Galati, având Documentatlile cadastrale cu urmätoarele numere 

cadastrale: numär cadastral 105266 cu suprafata 65.650 mp, numär cadastral 
106200 cu suprafata de 29.350 mp, numâr cadastral 106047 cu suprafata de 
21.411 mp Si numàr cadastral 106049 cu suprafata de 33.589 mp; 

j) Drumurile de acces pentru instalatiile situate pe amplasamentele din comuna 
Valea Mãrului (suprafata 33.905 mp, proprietatea publicã a Judetului Galati, Carte 
Funciarã / numär cadastral 11382, 11383, 11347, 11302, 11345, 11341, 11299, 
11301, 11296, 11343), din municipiuH Tecuci (suprafata 25.217 mp, proprietatea 
publicä a Municipiului Tecuci si administrarea Judetului Galati, Carte Funciarà / 

numãr cadastra 106077) i din municipiul Galati (suprafaä 30.265 mp, proprietate 
publicâ a Judetului Galati, Carte Funciarä / numâr cadastral 126867, 126569); 

k) Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separatã si transportul 

deeuriIor municipale; 

Asistentä tehnicá pentru managementul proiectului, inclusiv campanie de 

informare Si constientizare a popuIaiei; asistenà tehnicä pentru S 

Iucrãrilor de construire; asistente tehnice pentru identificarea i 

colectare separatà a biodeseurilor (studiu privind compo; 

municipale si studiu privind posibilitatea coectàrii separate a b 
deseuri similare) si audit. 

ia i déurFIor 

Ai 
dirt 
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Investitiije vor fi finantate prin Programul Operational lnfrastructurà Mare (POIM) - Axa 
Prioritarâ 3 Dezvoltarea infrastructurii de medlu In conditii de management eficient al 
resurselor, obiectivul specific 3.1. "Reducerea numãrului depozitelor neconforme si 
creterea gradulul de pregàtire pentru reciclare a deeurilor In România". 

3. In judeul Galati au mai fost realizate investiii pentru gestionarea deeurilor municipale 
din alte surse de finantare, dupâ cum urmeazã: 

	

3.1. 	lnvestiii realizate prin proiectul ISPA Galati: 

a) Celula 1 a depozitului conform de deeuri de la Tirighina In suprafaã de 64.000,00 
mp, construitá pe amplasamentul aflat In proprietatea publicä a municipiului Galati, 
având Càrile Funciare cu numerele 110549 si 113971 cu numerele cadastrale 
12528 i16549; 

b) Statia de sortare in suprafata do 16.196,00 mp, construitä p0 amplasamentul aflat 
In proprietatea publicã a municipiului Galati, având Cartea Funciarä numãrul 
119468 cu numãrcadastral 119468; 

c) Statia do compostare In suprafaã de 16.196,00 mp, construitä pe amplasamentul 

aflat In proprietatea publicã a municipiului Galati, având Cartea Funciarã numàrul 

119468 cu numär cadastral 119468; 

d) Echipamenele achiziionate prin proiectul ISPA pentru operarea depozitului conform 
do deeuri: compactor, Incàrcàtor frontal, concasor deeuri din constructii si 
demolã ri; 

e) Echipamentelo pentru colectarea separatã si transportul deeurilor din municipiul 

Galati si 5 comune la depozitul conform Tirighina; 

3.2. lnvestiii realizate prin proiectul PHARE Targu Bujor: 

a) Statia do compostare do la Targu Bujor, construitä pe amplasamentul aflat in 
proprietatea publicâ a municipiului Targu Bujor, In suprafaà do 13.350,00 mp, 
având Carte Funciarâ numärul 100967 cu numär cadastral 100967; 

b) Echipamentele pontru colectarea si transportul deeurilor. 

	

3.3. 	lnvestitiile realizato prin proloctul PHARE Tecuci: 

a) Staia de sortare a deeuriJor de la Tecuci, construitã p0 amplasamentul aflat In 
propriotatea publicâ a municipiului Tecuci, In suprafata de 47.000,00 mp, având 
Carte Funciarã numãrul 110408 cu numãr cadastral 110408. Statia a fost reabilitatâ 
din fonduri publice ale municipiului Tecuci; 

b) Echipamente pentru colectarea si transportul deeurilor. 

4. Deoarece Proiectul so va desfãura In mai multe otapo 	âr i zone, PiIe se vor organ iza, 

In limitele teritoriale ale judoului Galati, vor contribui Ia realizarea Proièctului i vor 

beneficia de Project, IneIegand sa abordeze §i sã gostioneze pro blema deeuriIor, in 

judetul Galati In mod unitar i integrat, scopul final fund acela de a rezolva probleme!e de 
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mediu cu care se confruntâ i de a asigura servicil publice specifice de calitate pentru 
locuitorii judeului Galati. Astfel, Partile Ii declarà intenia fermä de a depune toate 
eforturile necesare realizàrii Proiectului, implementãrii acestuia, inelegand prin aceasta 
inclusiv delegarea In conditiile legil a gestiunhi serviciilor de salubrizare ale localitatilor, prin 
intermediul ADI ECOSERV, persoanâ juridicà de drept privat §i de utilitate publicã, 
constituitã in conformitate cu dispozitiile legii. 

Capitotul I. Scopul Acordului 
Art. I Scopul Acordului II constituie detalierea asocierli dintre Parti in cadrul ADI 
ECOSERV in vederea: 
a) Realizärii Proiectului; 
b) Gestionärii In comun a urmätoarelor activitati ale serviciului de salubrizare: colectare 
separatà si transport, transfer, tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologica, 
inctusiv digestie anaerobä pentru biodeeuri colectate separat) §i eliminare prin depozitare 

a deeurilor municipale. 

Capitolul. II. Obiectul Acordului 

Art. 2 Obiectul prezentuluiAcord II constituie realizarea unui acord intre Pãrti In ceea ce 

privete: 

a) activitâile legate de Project si finantarea acestuia; 

b) stabilirea regimulul juridic al bunurilor mobile si imobile construite 	i/sau 

achizitionate In cadrul Proiectuluj, precum si at terenurilor puse la dispoziia 

Proiectuluj in vederea realizãrii acestuia; 

c) delegarea gestiunhi activitãilor serviciului de salubrizare, asifel cum sunt enumerate 

la art. I lit. b) de mai sus; 

d) mecanismul de platà al serviciului de salubrizare. 

Capitolul Ill. Durata Acordului 
Art. 3 Prezentul Acord inträ in vigoare la data semnärii sale de câtre Pàri si va rãmâne In 

vigoare pânã la data de 31 decembrie 2047, cu posibilitate de prelungire prin acordul scris 

at Pãrtilor. Capitolul IV. Drepturile §i obligaiile Pãrilor referitor la activit4ile legate 
de Project si finantarea acestuia 
Art. 4 (1) Consiliul Judetean Galati se obliga sa actioneze In calitate de solicitant at 

finantärii, iar unitätile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECOSERV vor fi beneficiarii 
finali ai Proiectului. In baza competenelor sale conferite de art. 7 din Legea nr 1.01/2006 
a serviciului de salubrizare a Iocalitãtilor, republicatà, cu mod ificârite i completàrile 
ulterioare, precum si In conformitate cu Inelegerea Partilor la prezent1Aôord, Consiliul 
Judeean se obligä sà desfâoare urmãtoarele activitãi: 

a) Aprobarea planului de investiii pe termen scurt (Anexa I); 	. 	. 

b) Aprobarea documentaiei tehnico-economice a Proiectului; 	 . 
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c) Efectuarea plàtilor privind cofinantarea pentru Project In baza planului de investitil 
pe termen scurt aprobat; 

d) Suportarea cheltuielilor declarate neeligibile, necesare pentru pregátirea si 
implementarea Proiectului, precum si oricäror alte cheltuieli legate de Project 

e) Includerea contributiHor financiare proprii in bugetele proprii ale exerciiilor 
financiare ale Consiliului Judetean Galati corespunzãtoare anului de realizare a 
investitiei; 

f) Infiintarea Si mentinerea  In activitate a Unitatii de Implementare a Proiectului 
(denumitä In continuare UIP), de cätre Consiliul Judetean Galati, pe toatä durata de 
implementare a Proiectului; 

g) Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementârii Proiectului In 
conditiile ram bursàrii/decontãrii ulterloare a cheltuielilor prin POIM; 

h) Solicitarea iIsau emiterea In conditiile legii, a certificatelor de urbanism, a avizelor, 
a acordurilor si autorizaiiIor necesare pentru realizarea Proiectului. 

(2) Unitàtile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV se obliga sã desfäoare 

urmãtoarele activitäi: 

a) Aprobarea planului de investitii pe termen scurt (Anexa 1); 

b) Aprobarea documentatiei tehnico-economice a Proiectuluj. 

(3) Consiliul Local Tecuci, In calitate de organ deliberativ al UAT municipiul Tecuci, 
proprietar al depozitului neconform de deeuri situat in municipiul Tecuci, va aproba 
predarea cãtre Consiliul Judetean Galati a obiectivului de investiie Depozit Rate-Tecuci 

pe parcursul realizärii lucrärilor de Inchidere si va prelua aceastä investitie la finalizarea 

lucrärilor. De asemenea, Consiliul Local Tecuci va asigura monitorizarea post-inchidere a 
depozitului pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legale in vigoare. 

(4) Municipiul Galati va asigura finantarea in vederea achizitionaril de echipamente de 
colectare si transport pentru colectarea separatä a deeuriIor reciclabile similare si din 

piee la nivelul intregului oras, de recipiente pentru colectarea si stocarea deeurilor 

voluminoase si a deeurilor menajere periculoase, de vehicule specializate pentru 
transportul deeurilor voluminoase si a deeurilor menajere periculoase, precum si pentru 
extinderea capacitáii staiei de sortare Galati (In anul 2025) astfel incât sã asigure ca 
Serviciul public ECOSAL din municipiul Galati va indeplini indicatorii de performanà 
prevãzui In Capitolul VI, precum si obiectivele incluse in Studiul de fezabilitate al 
Proiectului. 

(5) Toate municipiile Si orasele membre ale ADI ECOSERV vor identifica impreuna cu ADI 
ECOSERV Si vor asigura finantarea in vederea achizitionarii de echipamente de colectare 
i transport pentru colectarea separatã a biodeeurilor din deeurile men?jee., similare sli.  

din piete incepând cu anul 2025, asifel Incât sa se asigure Indeplinirea.ratelbr de 
capturare i a obiectivelor preväzute In Studiul de fezabilitate al ProiectU1ui:f 
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(6) Toate comunele membre ale ADI ECOSERV Impreuna cu ADI ECOSERV vor 
identifica si implementa mäsuri pentru stimularea separärii la sursá si a compostärii 
biodeseurilor, 

(7) Toate unitãtile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV se obliga sà respecte 

fluxul deseurilor (a instalatille din Sistemul de Management Integrat al Deeurilor In 
conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate elaborat In cadrul Prolectulul, cu 
acordul de mediu al Proiectului si cu respectarea arondärii (or Ia instalaii, cuprinsã In 
Anexa 2 la prezentul Acord. 

(8) Toate municipiile Si orasele membre ADI ECOSERV ii vor obliga operatorii afereni sã 
predea deeurile colectate din courile stradale si deeurile muncipale abandonate la 
instalatia TMB Galati, deeuriIe din mãturatul stradal la depozitul Valea Mãrului si 
deeuriIe verzi colectate din parcuri si gradini publice la instalaiile de compostare la care 
sunt arondate conform prevederilor studiulul de fezabilitate elaborat In cadrul Proiectului, 
precum si sa pläteascä tarifele la instaIaiiIe respective. 

Art. 5 Bunurlle achizitionate si/sau construite In cadrul proiectului ISPA Galati, prevãzute 
la punctul 3.1 din Preambulul prezentului Acord, deservesc si vor deservi In continuare 

exclusiv municipiul Galati. 

Art. 6 Staia de compostare realizatã In cadrul proiectului PHARE Targu Bujor va fi 

operationalizatã prin achizitionarea de echipamente prin Prolect si va fi integratã In 

Sistemul de Management Integrat al DeeurHor. Aceasta va deservi In continuare 

exclusiv orauI Targu Bujor. 

Art. 7 Bunurile achizitionate i/sau construite In cadrul proiectului PHARE Tecuci, 

prevàzute la punctul 3.3 din Preambulul prezentului Acord, deservesc si vor deservi In 

continuare exclusiv municipiul Tecuci. 

Art. 8P6riIe sunt responsabile sâ creeze condiiile astfel incât costurile legate de 

realizarea durabilâ a serviciului de salubrizare si operarea instalatiilor de deeuri construite 

In cadrul Proiectului sa fie recuperate printr-un nivel cat mai adecvat al taxelor si tarifelor, 

ce vor fi aprobate In conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Capitolul V. Regimul juridic al terenurilor §i al bunurilor rezultate In cadrul 
Proiectului 
Art. 9 (1)Judeul Galati prin Consiliul Judetean Galati se angajeazã sà sprijine 
implementarea Proiectului prin punerea la dispozitie, In baza hotärârii consiliului 

judetean, a terenurilor pe care urmeazä sä se construiascä instaIaiiIe de gestionare a 
deseurilor, respectiv: depozitul conform de deeuri si stalia de sortare Valea Màrului, stalia 

de transfer si instalatia 1MB din municipiul Galati, statia de transfer de la Târgu Bujor, 
staia de compostare si staia de transfer de la Tecuci, inchiderea depozitului neconform 
de la Tecuci, drumurile de acces pentru depozitul conform de deeuri si stia de sortare 
de la Valea Mãrului, pentru statia de compostare si statia de transfer de 14 Jecpck.sil.p0hiriJ 
instaIaia TMB din municipiul Galati (terenurile aferente realizàrii Proieótului). In acest 

sens, Judetul Galati va detine pe intreaga duratã a Proiectului dreptUl de propsietate 
zv 
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publicà sau dreptul de administrare a terenurilor respective, dupã caz, incluzând posesia, 

folosinta §i dispoziia materialä asupra terenurilor In limita obiectivului de construire §i 
exploatare a obiectivelor de investitii. 

(2)Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiulul Tecuci se angajeazà sä sprijine 
implementarea Proiectului prin punerea Ia dispozitie, In baza hotârârii consiliului local, a 
terenurilor pe care urmeazä sá se construiascà I modernizeze drumul de acces spre 
instalatiile de gestionare a deeurilor situate pe teritoriul administrativ al municipiului 
Tecuci, respectiv spre: statia de compostare si staia de transfer de Ia Tecuci, inchiderea 
depozitului neconform de Ia Tecuci (terenurile aferente realizãrii Proiectului). In acest 
sens, Municipiul Tecuci va detine pe Intreaga duratã a Proiectului,dreptul de proprietate a 
terenurilor respective, jar Judetul Galati va detine  dreptul de administrare al acestora, 
incluzând posesia §i dispozitia materjalä asupra terenurilor In ljmita obiectjvului de 
constru ire §1 exploatare a obiectivelor de investitii. 
(3) Este interzisâ Incheierea, pe durata prezentului Acord, a oricãrui alt act juridic având 
ca object aceste terenuri care contravine alineatelor precedente. 
Art. 10 (1) Toate bunurile imobile construite si mijloacete fixe achizitionate din fondurile 

alocate Proiectului, respectiv depozitul conform de la Valea Mârului, instalatia 1MB si 
statute de transfer (inclusiv centrele de stocare temporarã a deeuriIor) 
Isortare/compostare vor intra In domeniul public at Judetului Galati, conform prevederulor 
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicatä, cu modificãrile §i 

completärile ulterioare si Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a Iocalitatilor, 

republicatã, cu modificàrile §i completárile ulterioare. 
(2) Pe Intreaga duratã a Proiectului, toate unitatile administrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de 
folosinta asupra acestuja, prjn jntermedjul operatorului care le va utjljza In vederea 
prestãrii activitatii servicului de salubrizare pentru UAT respective. 
Art. 11(1) bate bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului, respectiv 

echipamente pentru colectarea separatä Si transportul deseurilor, vor intra In domeniut 
public at Judetului Galati, conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr. 51/2006, republicatä, cu modificârile §i completàrile ulterioare si Legii nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, Cu modificãrile §i 

completarile ulterioare. 
(2) Pe Intreaga duratä a Proiectului, toate unitatile administrativ-teritoriale membre ADI 

ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun vor beneficia de un drept de folosinta 
asupra acestuia, prin intermediul operatorului care II va utiliza pentru a presta activitatile 
serviciului de salubrizare UAT respective. 

Capitol VI. Contractele pentru implementarea Proiectului 
Art. 12 (1) Consiliul Judetean Galati, prin UIP, va initia Si va derula. procedurile de 

achizitie publicã din cadrul Proiectului privind atribuirea urmätoarelórcontracte aferente 
implementàrii Proiectului: 

a) Contractul de lucräri pentru depozitul Valea Màrului (executié) i 'staie de sortarea 
Valea Mãrului (proiectare si execuie); 
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b) Contractul de lucräri (proiectare si execuie) pentru mnchiderea depozitului 
neconform de deeuri Tecuci, staie de transfer si stalie de compostare Tecuci, 
statie de transfer Targu Bujor, drum de acces Târgu Bujor; 

c) Contractul de lucràri: proiectare si execuie drumuri de acces si asigurare utiIitài 
aferente amplasamentelor de Ia Valea Märului si de la Galati, proiectare si execuie 
drum de acces pentru amplasamentul de la Tecuci; 

d) Contractul de furnizare echipamente de colectare si transport; 

e) Contractul de furnizare echipamente pentru depozitul conform si pentru statia de 
sortare de la Valea Márului. 

f) Contracte de achizitii publice servicii (asistentã tehnicä pentru managementul 
proiectului; asistentä tehnicà pentru supervizarea lucrarilor de construire; asistente 
tehnice pentru identificarea pontenialul de colectare separatä a biodeeuriIor si 
audit). 

(2) Pentru realizarea instalatiei 1MB si a statiei de transfer de la Galati se va atribul, prin 

licitatie publicã, un contract de tip proiectare-execuie-operare. 

Art. 13 Autoritatea Contractantã, respectiv Delegatarul, pentru contractele aferente 

implementãrii Proiectului va fi: 

1. Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, pentru contractele enumerate la art. 12 aIm. 

(1) de mai sus. 

2. Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, si toate unitatile administrativ-teritoriale 
deservite din judetul Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de 
tip proiectare-execuie-operare a instalatiei TMB Si a statiei de transfer situate pe 

amplasamentul din municipiul Galati, conform prevederilor art. 12 aIm (2) de mai 
sus. 

Capitol VII. Delegarea gestiunhi activitatilor serviciilor de salubrizare ale unitãtilor 

administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV 
Art. 14 (1) Partile vor delega gestiunea activitatilor serviciulul de salubrizare, care sunt 
incluse In scopul prezentului Acord conform art. 1 lit. b de mai sus, In cadrul a trei 
contracte de delegare a gestiunil, in conformitate cu prevederile Legli serviciilor 
comunitare de utilitàti publice nr. 51/2006, republicatã, cu modificàrile §i completärile 
ulterioare, atribuite in mod transparent, In mediu concurential prin trei proceduri de licitatie 

publicä. Procedurile atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activitatilor serviciLllui 
de salubrizare se vor organiza §i derula, In functie  de tipul contractului, conform Legli nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterloare, sau Legii.nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucràri si concesiunile de servicii, cu .rnodiflcârile i. 

completärile ulterloare, dupà caz. : 
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, municipiul Galati iv,, '' municipiul 
Tecuci vor mentmne  organizarea actualã a gestiunii activitatilor serviciilor br de.s .aIubrizae, 
Conform prevederilor din art. 15 aIm. (7) i (8) de mai Jos. 
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(3) Incepând cu data semnârii prezentului Acord, niciuna din Pàrile semnatare nu va 
mncheia individual, niciun fel de contract de delegare a gestiunil activitatilor serviciului de 
salubrizare mentionate mai sus, decât cu acordul ADI ECOSERV. 
(4) Toate contractele de delegare existente la mornentul semnârii prezentului Acord, Cu 

exceptia celor aferente municipillor Tecuci si Galati, trebuie sa includä clauza de mncetare 
a contractelor respective la momentul intrãrii In vigoare a contractulul de delegare pentru 
gestiunea activitatii de colectare si transport atribuit in cadrul Proiectului prin ADI 
ECOSERV, 

Art. 15 (1)Delegarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a localitatilor 
care fac obiectul Proiectului, asifel cum sunt preväzuto la art. 1 lit. b de mai sus, se va face 
asifel: 
4. Un contract do delogare a gestiunii pentru: 

a) activitatea de colectare separatä si transport separat a deeurilor municipale din 
intreg judeul Galati (pentru municipiul Tecuci Incepând cu 01.07.2023), cu exceplia 
municipiului Galati; 

b) activitatile aferente operârii: 

i) statiei de transfer si a statiei de corn postare Tecuci, 

ii) statiei do transfer si statiei do compostare Targu Bujor. 
5. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activitatilor aferente operarii 

instalatiilor de deeuri situate pe amplasamentul din Valea Märului (depozit conform do 
doeuri si staie de sortare) i incepând cu 01.07.2023 si activitatilor aferente operärii 
statiei de sortare Tecuci; 

6. Un contract de delegare a gostiunii pentru gestionarea activitätilor aferente operãrii 
instalatiel TMB si a statiei do transfer situate pe arnplasamentul din municipiul Galati, 
parto a contractului de proiectare-execuie-oporare, conform provoderilor art. 12 aIm. 

(2) do mai sus. 

(2) Autoritatea Contractantã, rospectiv Delogatarul, pentru contractelo de delegare a 
gestiunhi, enumerate la alinoatul precedent va fi: 
1. Toate unitatile administativ-teritoriale desorvite si judeuI Galati pontru instalatmile care 

sunt in proprietatoa sa publicã, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractele do 
delegarea gestiunii provãzuto Pa alineatul precondent pct. 1 si 2. Procedura do atribuire 
va fi initiata Si derulatä do ADI ECOSERV, In numele si po seama unitatilor 
administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinitä in acest proces do 
cãtre UIP, care la rândul sau va fi sprijinità de echipa do asistentã tehnicã contractatä 
in acost sons. 

2. Judotul Galati, prin Conshliul Judotean, si toato unitatile administrativ-toritorialo 
deservite din judeuI Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul do tip 
proiectare-executie-operare a instalatiei 1MB si a statioi de transfer situate pe 
amplasamentul din municipiul Galati (conform art. 12 aIm. (2) i art. 13 .de.:mai sus), 
pentru contractul prevàzut la alineatul precedent pct. 3 de mai sus. 
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(3) Contractele de delegare a gestiunii vor cuprinde toate clauzele obligatorii conform Legli 

nr. 51/2006 a servicijior comunitare de utilitäti publice, republicatä, cu modificärile si 
completãrile ulterioare, respectiv, cele prevãzute la art. 29 aIm. (11) din aceastä lege: 
a) denumirea partilor contractante; 
b) obiectul contractului, cu indicarea activitãtilor din sfera serviciului ce urmeazä a fi 
furnizate/prestate In baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt preväzute in 
legile speciale; 

c) durata contractului; 
d) aria teritorialä pe care vor fi prestate serviciile; 
e) drepturile si obligaiiIe pãriIor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, 
inclusiv continutul si durata obligaiiIor de serviciu public; 
f) modul de repartizare a riscurilor Intre pärti, In cazul contractelor de concesiune; 
g) natura oricäror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 
h) sarcinile si responsabiIitäile pàriIor cu privire la investiii/programele de investitii, 
precum reabilitäri, modernizäri, objective fbi, extinderi, inclusiv modul de finantare a 
acestora; 
i) indicatoril de performanä privind calitatea si cantitatea serviciului si modul de 
monitorizare si evaluare a Indeplinirii acestora; 
j) preurile/tarifeIe pe care delegatul are dreptul sã le practice la data inceperli 
furnizãrii/prestärii serviciului, precum Si regulile, principlile i/sau formulele de ajustare si 
modificare a acestora; 
k) compensatia pentru obligaiiIe de serviciu public in sarcina delegatului, dacä este cazul, 
cu indicarea parametrilor de calcul, control si revizuire a compensatiei,  precum si 
modalitatile de evitare si recuperare a oricärei supracompensaii; 
I) modul de facturare a contravalorii serviciilor fu rn izate/p restate direct utilizatorilor i/sau 
delegatarului, dupã caz; 
m) nivelul redeventei sau al altor obIigaii, dupà caz; la stabilirea nivelului redevenei, 
autoritatea publicá Iocalä va Iua in considerare valoarea calculatá similar amortizàrii pentru 

mijloacele fixe aflate In proprietate publica si puse la dispozitie operatorului odatä cu 
Incredinarea serviciului/activitatii si gradul de suportabilitate at popuIaiei. 
n) garania de bunä execuie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire si 
de executare a acesteia; 
0) rãspunderea contractualä; 

p) forta  majorä; 
q) condiliile de revizuire a clauzelor contractuale; 
r) condittile de restituire sau repartitie, dupã caz, a bunurilor, la Incetarea din once cauzá a 
contractulut de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investitiile realizate, 
s) mentinerea echilibrulut contractual, 
t) cazurile de Incetare si conditule de reziliere a contractului de delegare a, getiunii 
u) forta de muncä, 	 / 
v) alte c!auze convenite de pârti, dupä caz 	 \ 

(4) Durata contractelor de delegare va fi Iimitatä si flu va depâi durata maxi;izietésarä 
recuperârii investitiilor prevázute In sarcina operatorului prin contractul de delegare, astfel 
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incât sa flu fie afectatä concurena pe piata si sä se respecte regulile din materia Ajutorului 
de Stat, inclusiv Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE). Contractele 

vor cuprinde clauze dare cu privire la conditille In care durata br ar putea fi prelungità. 
(5) Prin cele trei contracte de delegare, operatorii vor detine  drepturi exclusive pentru 
furnizarea activitãtilor serviciului de salubrizare, a cäror gestiune le-a fost delegata, in anile 

geografice ale unitätilor administrativ-terioriale membre ADI ECOSERV care deleagä 
activitätile respective. 

(6) Contractele de delegare ce urmeazâ a fi Incheiate cu operatorii selectati vor fi aprobate 
conform prevederilor legale aplicabile in vigoare si ale Statutului ADI ECOSERV, In baza 
mandatului acordat acesteia de membrii sal. 

(7) Pentru muflicipiul Galati activitatea de colectare separatä si transport separat a 
deeurilor muflicipale, activitatea de sortare si activitatea de compostare a deeurilor verzi 
vor fi prestate de cãtre Serviciul Public ECOSAL si In cadrul proiectului SMID, sub 
urmätoarele conditil: 

1. Respectarea de cätre operator a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul 
deseurilor, indicatorii de performanta si alte prevederi esentiale  pentru atingerea 
obiectivelor si tintelor. 

2. Actul de incredintare a gestiunii serviciului din partea municipiului Galati cätre 
Serviciului Public ECOSAL (respectiv Contractul nr. 20100/29.02.2008) va fi completat, 
dupä caz, in situatia In care aceste prevederi flu se regasesc in contract sau In 
regulamentul de organizare si functionare  a operatorului, cu urmätoarele elemente 
preväzute de Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (20121211UE), pentru 
respectarea regulilor din materia ajutorului de stat: 

a) continutul  si durata obligaiilor de serviciu public; 
b) aria de prestare a activitatibor serviciulul public a càror gestiune a fost incredintata; 
c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate operatorului; 
d) descrierea mecanismului de compensare si a parametrilor apIicai pentru calculul, 
controlul Si reexaminarea compensatiei; 
e) modalitãtile de evitare a supracompensärii si de recuperare a eventualelor 
supracompensaii. 

Aceste elemente vor fi agreate de principiu prin Actul de Atribuire-cadru pe care parile 
prezentului Acord II vor Incheia, conform art. 16 de mai jos din prezentul Acord. 
3. In situatia in care prin Proiect vor fi achizitionate si apoi date in administrare municipiului 
Galati echipamente de colectare si transport, municipiul Galati si Serviciub Public ECOSAL 
vor completa documentele care reglementeazã prestarea serviciului, cu prevederi detaUate 
pnivind regimul juridic al acestor echipamente, obligatiile de intretinere a acestoça de 
monitonizane a modului br de exploatare 
4 Regulamentul de salubnizare al Serviciului Public ECOSAL va cuprinde 	teactivitãtiIe, 
de care este responsabil operatorul pentru asigurarea indeplinirii obiectivbor Proiectului) 
precum si indicatoni de performantã si penalitati Obiectivele si indicatonii de `pd-  
referitor la activitatea de colectare si transport care von trebui respectate de -SeyicRil Y 
Public ECOSAL sunt 
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• Objective privind pregàtirea pentru reutilizare si reciclarea deeuriIor municipale: 

o 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticlä si Iemn din 
deseurile reciclabile menajere si similare, inclusiv din servicii publice - 
termen anul 2020; 

o la 50%, 55% si 60% din cantitatea totalã de deeuri municipale generate - 
termen anii 2025, 2030 Si 2035; 

Indicatori de performanta: 

o Cresterea ratei de capturare a deseurilor reciclabile menajere, similare si din 
piele la 50% in anul 2020, 60% in 2021 ajungand la 70% Incepând cu anul 
2025; 

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeeuriIor colectate separat: 

• de Ia populatie - de 53% In anul 2025, urmând sä creascã pânà la 
63% In anul 2030 si la 70% Incepând cu anul 2035; 

• din cantine si restaurante - de 53% In anul 2025 urmând sä creascä 
pânâ la 63% in anul 2030 si la 70% mncepând CU anul 2035; 

• din piete - de 55% In anul 2025 urmând sä creascà pânà la 63% In 
anul 2030 si la 70% Incepând Cu anul 2035; 

• Din parcuri si grädini de 100% - permanent; 

o Asigurarea unei rate de capturare de minim 90% a deeuriIor voluminoase si 
a deeurilor menajere periculoase Incepând cu anul 2021. 

5. Serviciul Public ECOSAL va gestiona aCtivitatea de depozitare a deeurilor la depozitul 
Conform de la Tirighina pana la epuizarea capacitãtii celulei 1 aflatã in operare, Insä nu 
mai târziu de data punerii In functiune a instalatiei 1MB. Inchiderea depozitului Tirighina si 
monitorizarea post-Inchidere este In responsabilitatea Consiliului Local Galati. 
(8) Pentru municipiul Tecuci activitatea de cotectare separatä si transport separat a 
deeurilor municipale si activitatea de sortare vor fi prestate de Compania de Utilitati 
Publice Tecuci (CUP) pânã la data Incetärii contractului existent, respectiv 30.06.2023, 
sub conditia respectärii de cätre CUP a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul 
deseurilor, indicatorilor de performanta si altor prevederi esentiate  pentru atingerea 
obiectivelor si tintelor. Contractul de salubrizare at CUP Tecuci se va modifica In sensul: 

• lntroducerii tuturor activitätilor de care este responsabil operatorul pentru 
asigurarea Indeplinirii obiectivelor Proiectului; 

• Realizârii activitatii sortare a deseurilor colectate In amestec si a deeuriIor 

reciclabile colectate separat (corelat cu ratele de capturare prevãzute de IegisIaie) 
in statia de sortare; 

• Introduceril unei clauze exprese conform cäreia contractul nu va fi prelungit Ia 
expirarea duratei sale, avându-se In vedere ca la data expiräril, gestiunea. 
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activitatilor de colectare-transport si sortare vor fi preluate de operatorii selectati de 
ADI ECOSERV prin licitatie publicà, conform art. 15 aIm. (1) de mai sus; 

• lmplementarii sistemului de colectare separatà a deeurilor reciclabile astfel mncât 
sã se asigure respectarea prevederilor legale privmnd tintele de reciclare, respectiv 
ratele de capturare prevãzute In Studiul de fezabilitate al Proiectului; 

• Respectãrii indicatorilor de performantâ prevàzuti In cadrul SMID; 

• Introducerli indicatorilor de performana si penalitãi. 

Activitatea de colectare separatä si transport al deeuriIor si activitatea de sortare pentru 
municipiul Tecuci vor fi incluse In contractele de delegare preväzute la art. 15. aIm (1) pct. 
1, respectiv pct. 2, cu mentiunea cã data de mncepere a operarii va fi 01.07.2023. 

Capitolul VIII. Compensaia pentru prestarea serviciu public de gestionare a 

deseurilor (parametri de calcul, control §i revizuire) 

Art. 16 Partile prezentului Acord se obliga sa Incheie ulterior un Act de Atribuire - cadru, 
In sensul art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE), care va 

reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat. 
Acest Act de Atribuire - cadru va stabili elementele de principiu, pe cele trei etape ale 

implementárii Proiectului (executia investitiilor prin Consiliul Judeean Galati, 
managementul Proiectului prin ADI ECOSERV si gestiunea serviciului prin intermediul 
operatorilor) care sà rãspundá elementelor urmàtoare prevàzute de art. 4 din Decizia 
Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/2IIUE), pentru respectarea regulilor din 
materia ajutorulul de stat: 
a) coninutul si durata obligaiilor de serviciu public; 
b) aria de prestare a activitálilor serviciului public care fac parte din Proiect; 
c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate; 
d) descrierea mecanismului de compensare si a parametrilor aplicai pentru calculul, 
controlul si reexaminarea compensatiei; 
e) modalitätile de evitare a supracompensärii si de recuperare a eventualelor 
supracompensatii. 
Art. 17 (1) Documentatiile de atribuire a contractelor de delegare vor prevedea 
compensaia pentru prestarea serviciului public de gestionare a deeuriIor (parametri de 
calcul, control i revizuire), modul de calcul al compensatiei  prin includerea formularelor 
fiselor de fundamentare a tarifulul pentru fiecare activitate a serviciului public de 
salubrizare, modalitatea de revizuire/modificare a valorii compensatiei, cota de profit, 
costurile legate de amortizarea investiiiIor. Fiecare documentatie de atribuire va prevedea 
indicatori de performanta, prin care nivelul compensaiei depinde de maira-Sr care 
indicatorii de performanta sunt atinsi 

(2) Valoarea compensatiei acordate fiecärui operator In final va fi rezulipei proceduri 
de atribuire a contractului de delegare respectiv prin licitatie publica (dhie pubIic sau 
concesiune, dupä caz), care va permite selectarea operatorului ce afurriza ser'iciuF 
public la costul cel mai scãzut pentru comunitate 

/ 
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(3) In ceea ce priveste organizarea Si funcionarea serviciului, In gestiune directâ, in 
municipiul Galati, de cätre Serviciul Public ECOSAL, conform art. 32 aIm. (3) din Legea nr. 
51/2006, republicatã, cu modificãrile Si completârile ulterioare, municipiul Galati va analiza 
periodic, respectiv o data la 5 ani, eficienta economicä a serviciului. 

Art. 18 (1) Pentru activitatile serviciului de salubrizare, tarifele operatorilor, precum §i 
ajustãrile ulterioare vor fi aprobate de càtre AGA ADI ECOSERV. 
(2) Tarifele activitätjlor serviciului de salubrizare vor fi stabilite, ajustate si modificate 
conform regulilor In vigoare, inclusiv Metodologiei ANRSC, si pentru a asigura recuperarea 
integrala a costurilor de exploatare si Intretinere, costurile de investitii si un profit rezonabil 
pentru operator, CU exceptia situatiilor In care serviciul este prestat In baza unui contract 
de concesiune, conform art. 43 aIm. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006. 
(3) ADI ECOSERV va elabora impreunä cu Consiliul Judetean Galati o procedura de 
verificare a mecanismului de compensare si a parametrilor aplicati pentru calculul, 
controlul si reexaminarea compensatiei realizate in cadrul SMID Galati, precum si 
modalitãtile de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor 
su pracom pensai i. 
(4) In conditlile In care operatorli selectati in urma procedurilor de delegare din cadrul 
SMID Galati sunt impIicai si In alte activitati decât cele de furnizare a serviciului sau 
opereazä si in alte arii teritoriale, acetia vor fi obligati prin conditiile contractuale de a tine 
contabilitate separatä. 
(5) Pe toata durata prezentutui Acord, ADI ECOSERV va realiza anual, pe baza procedurii 
elaborate conform aIm. (3) de mai sus, pâná cel târziu pe 30 martie pentru anul anterior, 
un raport ce va cuprinde compensaiiIe financiare acordate operatorilor din cadrul SMID 
Galati precum si o prezentare detaliatã a modului de aplicare a Deciziei Comisiei 

Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) i a dispoziiiIor acesteia In cazul categoriilor de 
servicii delegate. 
(6) Anual, ADI ECOSERV va asigura auditarea raportàrii privitoare la compensatiile 
financiare ale operatorilor din cadrul SMID Galati. 

Capitolul IX. Mecanismul de platá al serviciului de salubrizare 
Art. 19(1) ADI ECOSERV va calcula si va aproba, in numele si pe seama unitatilor 
administrativ teritoriale deservite, tarifele distincte pentru activitatile serviclilor de 
salubrizare, in cadrul Proiectului, In conformitate cu prevederile legale In vigoare, inclusiv 
Metodolog ia AN RSC, si Recomandãrile Ministerului Mediu!ui privind aplicarea modificãrile 
legislative introduse prin Ordonanta de urgenä nr. 7412018. 
(2) Tarifele distincte pentru gestionarea deeuritor vor acoperi numai costurile nete de 
gestionare, adicä cele neacoperite de veniturile din comercializarea produselor rezultate:.in 
urma etapei de tratare (deseuri reciclabile valorificabile, digestat vaIorificabilcornpcsf 
valorificabil) si va tine seama de contravaloarea costurilor nete pentru ,stionara 
deseurilor de ambalaje municipale valorificate platite de OIREP (I / 

- 
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Art. 20(1) Pe baza tarifelor distincte pentru activitãtile serviciilor de salubrizare, ADI 
ECOSERV va calcula si va propune spre aprobare consiliilor locale ale unitãtilor 
administrativ-teritoriale membre taxa specialä de salubrizare pentru utilizatorli casnici, 
respectiv non-casnici, care va avea doua componente distincte: taxa pentru gestionarea 
deeurile reciclabile si taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de deeuri. 
(2) La calcul taxei de salubrizare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare se va tine 
cont de urmätoarele principii: 

Acoperirea tuturor costurilor operationale, costurilor financiare, costurilor de 
mntretinere si reparatii, precum si a costurilor corespunzätoare investitiilor aflate In 
sarcina operatorilor, cu respectarea prevederilor legale si metologiilor aplicabile; 

• Costurile nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje municipale valorificate 

sunt suportate de cãtre organizaiile care implementeazä obligaiile privind 
rãspunderea extinsã a producàtorului (OIREP); 

• Reflectarea priciplu lui "poluatorul platete"; 

• Implementarea instrumentului economic ,,pláteste pentru cat arunci"; 

• Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilä; 

• Respectarea nivelului de suportabilitate a populatiei. 

(3) Taxa specialà pentru serviciul de salubrizare pentru utilizatorii casnici, respectiv 
utilizatorli non-casnici, care cuprinde taxa aferentà gestionärii deeuriIor reciclabile si taxa 
aferentâ celorlalte tipuri de deseuri, trebuie constituitä In conformitate cu prevederile legale 
In vigoare, cu Recomandãrile Ministerului Mediului privind aplicarea modificàrilor 
legislative introduse pr/n Ordonanta de urgena nr. 7412018 s i prevederile Proiectului. 
(4) Planul anual de evolutie a tarifelor Si taxei speciale pentru serviciul de salubrizare atât 
pentru utilizatorii casnici, cat si pentru utilizatorii non-casnici este prevázut In Anexa 3. 
Strategia de evolutie a taxei speciale conceputä considerâ pentru utilizatorii casnici limitele 
puterii de cumparare (limita de suportabilitate) In conformitate cu principille politicii de 
suportabilitate pentru salubrizare (1 % din venitul mediu al unei gospodarii), iar pentru 
utilizatorii non-casnici se considerä acoperirea totalâ a costurilor din primul an de operare. 
ADI ECOSERV va monitoriza aplicarea si respectarea planului de evolutie a taxei 
speciale. 

(5) Mecanismul de plata al serviciului de salubrizare este urmätorul: 

A. SMID etapa I - perioada de tranzitie. Aceasta este perioada In care vor fi 
prestate doar o parte din activitatile serviciului de salubrizare delegate prin 
SMID (Anexa 4.1): vor fi operate instalatiile de la Valea Märului - depozit conform 
i staie de sortare - precum si instalatiile de la Tecuci si Targu Bujor - statiile de 

transfer si statie de compostare si va Incepe activitatea de colect?1e. séparatä i 
transport separat a deseurilor. Mecanismul de platà aferent et #61 I este aplicabil 
incepând cu data atribuirii contractului de delegare a gesfjnii :servici.ului .de 
colectare si transport a deeurilor panâ la inceperea operariiknstalatiei. TMB i a 
statiei de transfer de la Galati. Acest mecanism este valabil pitr.0 toate .unitatilé 
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administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu exceptia  municipiului Galati si 
municipiulul Tecuci, 

a) Autoritatile administratiei publice locale vor aproba taxele do salubrizare pentru 
utilizatorii casnici si non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse do ADI 
ECOSERV, constituite In confomitate cu prevederile legale In vigoare si 
prevederile prezentulul Acord. Taxa de salubrizare va include activitatea de 
colectare separatä si transport separat a deeuriIor municipale, transferul si 
compostarea deeurilor municipale realizate cu ajutorul instalatiilor de la Tecuci 
i Targu Bujor, precum sortarea si depozitarea realizate In instalaliile de la 

Valea Mârului; 

b) Autoritälile administratiei publice locale vor colecta la bugetele locale taxa 
specialà de salubrizare do la toi utilizatorii casnici (corespunzätor numärului de 
locuitori rezidenti ai fiecärui UAT) i utilizatorii non-casnici, prin cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritatile administratiei publice locale 
ale fiecarei unitäti administrativ teritoriale cätre ADI ECOSERV, pe baza facturii 
emise do aceasta; 

d) Diferentele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local §i cel al facturil emise de 
AD[ ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unitatilor administrativ-
teritoriale, urmând a fi Incasate ulterior do la beneficiarii serviciulul; 

e) AD[ ECOSERV, In conformitate cu prevederile legale In vigoare, va Incasa 
contravaloarea costurilor note pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate do la OIREP; 

f) ADI ECOSERV va emite factura cãtre fiecare unitate administrativ-teritorialã pe 
baza facturilor operatorilor, luând In considerare contravaloarea costurilor note 
pentru gestionarea deeurilor do ambalaje municipale valorificate Incasate do la 
OIREP. Calculul valorii facturate câtre unitatea administrativ-teritorialä se va 
face pe baza acelorai ipoteze luate In calcul la stabilirea taxoi speciale de 

salubrizare (numàr do populatie rezidentà, indicator mediu de generare a 
deeurilor municipale, cantitato do doeuri similare gonorata); 

g) ADI ECOSERV va pläti, pe baza cantitätilor de deeuri municipale gestionate 
lunar aferente indicatorilor do performanta, oporatorul de colectare si transport 
care va opera si statiile do transfer si compostare de la Tecuci si Targu Bujor, 
precum si operatorul instalaiilor do la Valea Märului pentru activitatea de 
sortare; 

h) Operatorul de colectare si transport, care va opera si statiile do transfer si 
compostare do la Tecuci si Targu Bujor, va pläti oporatorul depozitului do 
deseuri do la Valea Màrului atât tariful do dopozitare, cat i contribu iâ.pentru 
economia circularä; 

B. SMID etapa II - de la Inceperea operàrii instalatiei TMB. (Anexa 4.2). 
Mecanismul de plata aferent etapei II este aplicabil Incepând cudata pLlnerii in 

htra functiune a instalatiilor do deseuri roalizate prin SMID in cadrul cobtului. de tip 
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prolectare-executie-operare de la Galati, pe toatà perioada proiectului SMID. Acest 
mecanism este valabil pentru toate unitãile administrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV, cu excepia municipiulul Galati: 

a) Autoritãtile administratiel publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru 
utilizatorii casnici si non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse de ADI 
ECOSERV, constituite In conformitate Cu prevederile legale in vigoare si 
prevederile prezentului Acord. Taxa de salubrizare va include toate activitatile 
serviciului de salubrizare delegate prin Project; 

b) Autoritàtile administratjej publice locale vor colecta la bugetele locale taxa 
specialä de salubrizare de la toi utilizatorii casnici (corespunzator numàrului de 
locuitori rezidenti ai fiecãrui UAT) Si utilizatorii non-casnici, prin cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi vjrate de autoritàtile administratiel publice locale 
ale fiecärei unitàti administrativ-teritoriale câtre ADI ECOSERV, pe baza facturii 
emise de aceasta; 

d) Diferentele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local i cel al facturii emise de 
ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unitatilor administrativ-
teritoriale, urmând a fi Incasate ulterior de la beneficiarii serviciului; 

e) ADI ECOSERV, In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va mncasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

f) AD[ ECOSERV va emite factura cãtre fiecare unitate administrativ-teritorialä pe 

baza facturilor operatorilor, luând In considerare contravaloarea costurilor nete 
pentru gestionarea deeurilor de ambalaje municipale valorificate Incasate de la 

OIREP. Calculul valorii facturate càtre unitatea administrativ-teritorialã se va 
face pe baza aceIorai ipoteze luate In calcul la stabilirea taxel speciale de 
salubrizare (numär de populatie rezidentä, indicator mediu de generare a 
deseurilor muniCipale, cantitate de deeuri similare generata); 

g) AD[ ECOSERV va plàti: 

• Operatorul de colectare si transport a deeurilor care va opera si statiile de 
transfer si compostare de la Tecuci si Targu Bujor si staia de sortare de la 
Tecuci pe baza cantitatilor de deeuri municipale gestionate lunar aferente 
indicatorilor de performanta; 

• Operatorul instalatiei TMB si staiei de transfer Galati pe baza cantitãlilor 
tratate; 

• Operatorul instalatiilor de la Valea Mârului si a statiei de sortare .  Tecuci doar 
pentru activitatea de sortare a deseurilor pe baza cantjtatilo.r de deeuri 
municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de perfornianta; 
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h) Operatorul de colectare si transport va pläti AD[ ECOSERV penalitate In cazul 
neIndepliniril indicatorilor de performanta. Valoarea penalitáii se catculeazä pe 
baza tarifelor aprobate si a cantitälilor care exced indicatorii de performanta; 

i) Operatorul instalatlilor de la Vatea Märului si a statiei de sortare Tecuci va pläti 
ADI ECOSERV penalitate In cazul neIndeplinirii indicatorilor de performanta. 

Valoarea penaIitaii se calculeazã pe baza tarifului de sortare aprobat si a 
cantitàtilor care exced indicatorii de performanta; 

j) Operatorul instalalei 1MB Galati va pläti operatorul de deeuri de la Vatea 
Märului costul de depozitare, care include tariful de depozitare si contribulia 
pentru economia circularä, aferent cantitalilor de deeuri reziduale rezultate de 
la TMB, 

(6) Mecanismul de platä at serviciutul de salubrizare aplicabil pentru municipiul Galati este 
urmätorul: 

A. Etapa I - pânä la Inceperea operãrii instalatiel TMB Si statiei de transfer Galati 
(Anexa 4.3): 

a) Consiliul Local Galati va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
constituitä in conformitate cu prevederile legate In vigoare si prevederile 
prezentulul Acord; 

b) Primária Municipiului Galati va colecta la bugetul local taxa specialã de 
salubrizare de la toll  utilizatoril casnici, prin cont special deschis la Trezoreria 
Statului; 

c) Utilizatorii casnici plàtesc Primäriei Municipiului Gatatitaxa de salubrizare 
instituitã de aprobatä de Consiliul Local in conformitate cu prevederile planului 
anual de evolutie a taxelor si tarifelor, parte a ApIicaiei de Finanlare si a 
prevederilor legislaiei In vigoare, inclusiv a prevederilor Legii 211/2011 privind 
regimul deeurilor, cu modificärile si completárite ulterioare; 

d) Utilizatorii non-casnici plätesc operatorului Serviciul Public ECOSAL tariful 
pentru serviciul prestat pana in anul 2021. Incepând cu anul 2021 in municipiul 
Galati va fi instituitá taxâ de salubrizare inclusiv pentru utilizatorii non-casnici; 

e) Primäria Municipiului Galati, in conformitate cu prevederile legate In vigoare, va 
incasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

f) Primãria Municipiului Galati va pläti operatorului Serviciul Public ECOSAL pânä 
In anul 2021 contravatoarea tarifetor aprobate pe baza cantitatilor de deeuri 
menajere gestionate lunar aferente indicatoritor de performantà, lar incepând Cu 

anul 2021 pe baza cantitatilor de deseuri menajere si similare gesJ9ñ0e10ar 
aferente indicatoritor de performantä 

A 

/ Vv 
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B. Etapa II - dupá Inceperea operärii instalatiei TMB Si statiei de transfer Galati 
(Anexa 4.4): 

a) Consiliul Local Galati va aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorli casnici si 
non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse de ADI ECOSERV, constituite 
In conformitate cu prevederile legale In vigoare si prevederile prezentului Acord; 

b) Municipiului Galati va colecta la bugetul local taxa specialà de salubrizare de la 
toti utilizatorli casnici si non-casnici din municipiul Galati, In cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Municipiului Galati, In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va Incasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

d) Municipiului Galati va plãti, pe baza cantitatilor gestionate lunar aferente 
indicatorilor de performantä, tarifele pentru activitãlile prestate de Serviciul 
Public ECOSAL (colectare separatã si transport, sortare si compostare deeuri 
municipale). 

e) Primäria Municipiului Galati va vira ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de 
cátre aceasta, contravaloarea tarifelor de tratare mecano-biologica si transfer 
pentru cantitätile transmise la instalatia TMB inclusiv reziduurile de la 
compostare si sortare. 

f) ADI ECOSERV va pläti pe operatorul instalatiei 1MB si staliei de transfer Galati 
pe baza cantitatilor tratate in instalatia de TMB si de transfer a acestora la 
depozitul conform de la Valea Márului; 

g) Operatorul instalatiei 1MB Galati va plãti operatorului de deeuri de la Valea 
Mârului costul de depozitare, care include tariful de depozitare si contribuia 
pentru economia circularã, aferent cantitatilor de deeuri reziduale rezultate de 
la 1MB. 

(7) Mecanismul de platä aplicabil pentru pentru Tecuci este urmätorul: 
A. Etapa I - panà la Incetarea contractului de delegare existent, 30.06.2023 

(Anexa 4.5): 

a) Consiliul Local Tecuci va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
constituitä In conformitate cu prevederile legale In vigoare si prevederile 
prezentului Acord; 

b) Municipiului Tecuci va colecta la bugetul local taxa specialá de salubrizare 
de la toti  utilizatorii casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statul,ui; 

c) Utilizatoril non/casnici plàtesc cätre operatorul CUP Tecuci :trifuI pentru 
serviciul prestat pânã In anul 2021. Incepând cu anul 2021 In munickpiuJ 
Tecuci va institui taxä de salubrizare inclusiv pentru utilizatoril non-casnici; 
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d) Municipiul Tecuci, In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va mncasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

e) Municipiul Tecuci va plati pe baza indicatorilor de performana tariful pentru 
activitàtile prestate de CUP Tecuci pânä In anul 2021 pe baza cantitatilor de 
deeuri menajere gestionate lunar, jar Incepând CU anul 2021 pe baza 
cantitatilor de deeuri menajere si similare gestionate lunar; 

f) CUP Tecuci va plati operatorul instalatiilor de la Valea Märului pentru 
activitatea de depozitare. 

B. Etapa II - dupä Incetarea contractului de delegare existent (01.07.2023) 
mecanismul de platä al serviciului de salubrizare va fi in conformjtate cu 
prevederile art. 19 aIm (5) litera B si Anexei 4.2. 

(8) Municipiul Galati, in calitate de proprietar at infrastructurii create prin proiectul ISPA 
Galati va constitui fondul de 1ntreinere, Inlocuire si Dezvoltare (fondul lID) pentru proiectul 
ISPA Galati. Municipiul Galati va constitui fondul lID din sumele mncasate pentru prestarea 
serviciului prin serviciul public propriu (gestiune directä), In conformate cu prevederile 
OUG 198/2005 Cu modificärile ulterioare. Fondul lID va avea ca destinatie: acoperirea 
serviciulul datoriei contractate in vederea finantarii acestor investitii, precum §1 Intreinerea, 
mnlocuirea §i dezvoltarea infrastructurli create prin proiectul ISPA. 
(9) Municipiul Tecuci, In calitate de proprietar at infrastructuril create prin proiectul PHARE 

Tecuci, va continua alimentarea fondului lID pentru aceste investiii pe perioada derulärii 
contractului de delegare existent. 
(10) Redeventa datoratà municipiului Tecuci de cätre operatorul care exptoateaza statia 
de sortare creatà prin proiectul PHARE Tecuci va constitui sursà pentru fondul lID pânä la 
Incetarea contractului de delegare existent si va avea ca destinalie acoperirea serviciutui 
datoriei contractate In vederea finantarii acestor investitii, precum §i Intreinerea, Inlocuirea 
i dezvoltarea infrastructurii create prin prolectul PHARE Tecuci. 

(11) Judetul Galati, In catitate de proprietar al infrastructurii create prin Proiect, prin 
Consiliul Judetean Galati, va constitui fondul lID pentru Project. 

(12)Redeventa pentru dreptul de folosintä a infrastructurii publice concesionate In 
vederea prestãrii serviciului public datoratä judeuIui Galati de cätre operatorii desemnai 
care exploateazä infrastructura creatã prin Project va constitui sursä pentru fondul lID si 
va avea ca destinaie Intreinerea, intocuirea si dezvoltarea infrastructurii create prin 
Proiect. Redeventa va fi stabilitã In functie de pragul de suportabilitate al poputaiei si va 
fi egalä cu suma dintre amortizarea activelor puse la dispozitie operatorului respectiv si 
costul serviciului datoriei pentru Imprumutut angajat In vederea acoperirit contnbutiei 
Consitiului Judetean Galati la costurile proiectului co-finantat prin POIM 

(13) Municipiul Galati va transfera Judetului Galati, pentru fondul lID pentru Prèiect cota-
parte din redeventa primitä de la operatorul sâu aferentä echipamentelori d colectaTe- \  y 
transport de care benefrciazä prin Proiect  

(14) Operatorti desemnati care exploateazà infrastructura creatä prin Proie
•
ct (OperatouL / / 
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de colectare, transport si transfer si operare a statiilor de compost Tecuci si Targu Bujor, 
operatorul depozitulul si statiei de sortare de Ia Valea Mãrului si a statiei de sortare 
Tecuci si operatorul instalatiei 1MB si a statiei de transfer Galati) vor include In facturä 
valoarea aferentä redeventei cu storno. ADI ECOSERV va transfera In fondul lID al 
judetului Galati valoarea aferentà redeventei pentru toti  cei trei operatori. 

Capitolul X. Contabilitatea §i auditul Proiectului 
Art. 21 Proiectul va fi auditat In conform itate cu dispozitiile Iegislaiei române §i europene 
aplicabile. 
Art. 22 Judetului Galatiui incumbã intreaga räspundere financiarä a Proiectului §i trebuie 
sa asigure vizibilitatea tuturor operaiilor financiare legate de Project In contabilitatea sa. 
Art. 23 Judetulul Galati Ti revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor 
operaiunilor financiare In vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente 
Proiectuluj. Facturj sau alte documente justificative corespunzãtoare vor Insoti once cerere 
de acoperire a cheltuielilor. 
Art. 24 bate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite In conform jtate cu leg islatia In 
vigoare.Procedurile de licitatie vor fi organizate In conformitate cu procedurile definite de 
Iegislaia achizitiilor publice sau concesiunilor, dupá caz, si cu respectarea prevederilon 
Deciziej Corn isiel Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) In matenia ajutorului de stat. 

Capitolul Xl. Dispoziii finale 
Art. 25 Judetul Galati räspunde integral pentru plata contributiilor, conform valorii §i 
termenelor de platä stabilite, conform prevedenilor acordurilor financiare aplicabile. 
Art. 26 Once modificare a clauzelor prezentului Acord va fi fäcutä prin Act Aditional 
aprobat §i semnat de toate Pãrile §i In conform itate cu cerintele preväzute de Decizia de 
Finantare a Proiectului. 
Art. 27 Once dispute näscute din sau In legäturà cu Incheierea, interpretarea sau 
executarea prezentulul Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilâ Intre Parti. In cazul in care 
nu se ajunge la o Inelegere pe cale amiabilä, once disputà va fi solutionata de instantele 

române de contencios administnativ Competente, conform dreptului roman. 
Art. 28 Judetul Galati va lua toate mâsurile pentnu a se asigura Ca publicitatea privind 
sprijinul financiar nenambursabil este suficientà pentru ca popuIaia sä fie contientâ de 
rolul jucat de Uniunea Europeanä in denularea Proiectului, astfel cum se prevede In 
Decizia de Finantare a Proiectului §i cu respectanea procedunilor aplicabile. 
Art. 29 Forta  majora, definitä ca once eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate 
fi controlat de Parti §i In special rãzboaiele civile sau catastrofele natunale, inläturã 
räspunderea Partilor care o invocä. 
Art. 30 Prezentul Acord a fost incheiat la data de ................., in ____empIare 
originale, câte unul pentru fiecane Parte, inregistrat de Parti dupä cum urr'e± 

/I 
A: 

PARTILE 
 

ACORDULUI 	 \ 
Semnatura  

\Jfl4 
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Anexa I - Planul de investitii pe termen scurtal Proiectului 
Anexa II - Arondarea unitãtilor ad min istrativ-teritorjale membre AD! ECOSERV la 
instalatiile de gestionare a deseurilor municipale 
Anexa III - Planul anual de evolutie a tarifelor Si taxei speciale pentru serviciul de 
salubrizare 
Anexa IV - Mecanusmul de platà al serviciulul de salubrizare 
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Anexa I - PIanW de investitii pe termen scurt al Proiectului 

Investiii POIM 
Grupa x Investitii 

Total realizate 
investitii •de APLsau •..: 

Descriere masura 
prioritare 

Cheltuieli 
Cheltuieli operatorl, An 

::. 
eli 	ibile 

non- Total Grtipa 	. implementare 
eligibile 

EURO, preturi constante 

Colectare si transport deeuri linzarnestec menajere, simulare 	i din puete 

Containere 	i pubele 2.171.242 1.678.021 0 1.678.021 493.222 2020 

Camioane 1.975.521 0 0 0 1.975.521 2020 

Colectare su transport deeuri reciclabule menajere, simulare 	i din puee 

Containere 	i pubele 3.080.431 2.866.638 0 2.866.638 213.793 2020 

Camioane 3.573.064 2.334.499 0 2.334.499 1.238.566 2020 

Colectare q.i transport buodeseu 	menajere, sumilare su din puete 

Carnloane contain 	
3 L72,966 	 0 	 0 0 3.172.966  2025 

pubele 

Colectare 	u transport deseuru voluminoase 	i peruculoase men 	ere 

Camloane (pentru deeuri 

1.244.100 	 0 	 0 	 0 	1.244.100 	2020 

deeuri periculoase)  

Statul de transfer 

Statie transfer Tecud 1.999.901 1.999.901 0 1.999.901 0 2020 

Staie transfer Tg. Bujor 1.637.626 1.637.626 0 1.637.626 0 2020 

Staie transfer Galati 1.532.488 1.532.488 0 1.532.488 0 2022 

StatII de sortare 

Valea 
1.719.481 1.719.481 0 	

[ 	
1.719.481 	0 	 2020 

1.636.282 

Statui compostare 

Staie compostare Tecuci 1.636.282 0 1.636.282 0 2020 

Staie compostare Tg. 
Bujor (existent. 
retehnologizare) - se 

0 	 0 0 0 0 2020 
utilizeaz 	echipamentele 
achiziionate de la Staia 
de compostare Tecuci  

Tratare mecano-buologica 

-2022- 	ecti 
Instalatie TMB* 34.410.826 33 470 826 0 33.470.826 940/ 0O 	/ 202 

Depozutare  

\\ 	 /i 
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Investitii POIM 
Grupa 1 Investitli 

Total realizate 
investitul de APL sau 

Descriere màsura 
prioritare 

Cheltuieli 
Cheltuieli operatori, An 

eligibile non- uoLaI rupaL 
- 

implementare 
eligibule 

EURO, preturi constante 

Depozit Valea Mrului 12.735.336 12.735.336 0 12.735.336 0 2020 

Rates 
4.719.420 4.719.420 0 4.719.420 0 2020 

Drumuru de acces s i utilitàti 

Drumuri de acces si 
utiliti aferente 
amplasamentelorValea 5.879.104 5.879.104 0 	5.879.104 0 2022 
MruIui, Gala t i, Tecuci 	i 
1g. Bujor  

SUB - TOTAL 
.iNVESTITII 81487.790 72.209.622 0 	72.209.622 9.278.167 

Planificare (studil teren, 
EIA, studiu compoziie 

2.117.877 2.117.877 0 	2.117.877 0 2019-2021 

biodeeuri, alte studfl 5i 
expertize)/Proiectare  

Asistenta Tehriica 1.590.047 1.590.047 0 1.590.047 0 2019-2023 

Constientizare public6 429.461 429.461 0 429.461 0 2019-2022 

Supervizare pe perioada 
1.648.133 1,648.133 0 1.648.133 0 2019-2022 

Suport Beneficiar 451.122 451.122 0 451.122 0 2019-2022 

Comisioarie, contribuii, 
taxe legate 	i 
documentaii suport si 1.480.427 1.480.427 	0 	1.480.427 	0 	2019-2022 
cheltuieli pentru obinere 
avize, acorduri, aiftorizatii  

7717067 	1 	0 	1 	7717067 	0 INTAGIBILE 	
7717067 	1 

Total frà TVA 	 89.204.857 79.926.690 	0 	79.926.690 	9.278.167 

TOTAL TVA 	 15.851.222 14.902.473 	0 	14.902.473 	948.749 	
- - 

TOTAL cuTVA (preturi 
105.056.079 94.829.162 	0 	94.829.162 	10.226.916 

- 98,376.992 (preturucurente) 87.217.225 	0 	87.217.225 	11.159.767 

Tv ;(pr 	 nte) 	28.439.515 	16.261.806 	0 16i6i806 12177.7O9 

TOTAL 	 TVA (p returi 
116767533 	103479031 	0 	103479031 13288502 

/ 	. 7 

*f TMB invest
............................................................ 	7 
itiile operator constau In turbina producere enerqie eIectric Si terrh  flO i(1500:M00- 

euro) - an Implementare 2022 si compostarea peritru digestat (440.000 euro). ~-cdn ,nipIementare,' 
2024 	 / 
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Anexa lila documentul de pozitie — Arondarea unitätilor administrativ-
teritoriale membre ADI ECOSERV la statiile de gestionare a deseurilor 
municipale 
Anexa 11.1 Arondarea unitàtilor ad min istrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV,pentru deseurile reciclabile,la statiile de transfer si stabile de sortare 

Objective existente 	 r 	 / 	J 	N. 
• Depozit conform

J   
* Depozitneconform 	

1 Static de sortare 

I __JJscHao1 Static de compostare 	 • 

/ - 
I 	 1 	\I 	I 	I 	 • 	

( Objective proiectate 	 a. 

• Dopozit conform 

— InstalatlieTIVIB  

Statie de sortare 

A Static de compostare 

Static de transfer 

rT 

Legenda zonare 

Legenda 

Transport deseuri niunicipale reciclabile direct 
la SS sau prin intermediul ST 

Transfer deseuri municipale reciclabile de la 
ST la SS 

Zone deservita direct de SS Vatea Marutui 

Zone deservita de SS Valea Marului indirect prin 

Zone deservita de SS Valea Marului indirect prin 

Zone deservita de SS Valea Fslarului indirect prin 

Zona deservita direct sj exclusiv SS Galati 

Zone deservita direct si exclusiv SS Tecuci 

* 	; 
STTecIi 1 

-i
Al 

S1Targu Bujor. 
i  

I 

I... 
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Anexa 11.11 Arondarea unitàtilor administrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV,pentru deeuriIe reziduale §i biodeeuriIor colectate separat,Ia staiiIe de 
transfer si instalatia TMB 

Zona2-Tecuci 	 Zona3-TgBujor 

Aj 

- 	
I J 

:± 	 Ii •. 

- 	 — i 

—I 	 l 

- \ 

TECJCI 	 VALEAMAUJJI 	--- 	- 

- -• 	 - 

LI 

N - 	

- 

[ I- - 

Obiective existente 
 

• Oepozit conform 	 I 	 I 	 L 

* Depozitneconform 	 Li 
.I 	 I 

Statie de sortare 
 

A State de compostare 	 I 	
I 

flfl.S.fl 	 --- 	---- 	 I 	.- 	•.. 
Obiective prolectate  

Stab do sort are 	 r' 	/ 

A Statie de compostare 

Statie do TMB 
 

t :::::° 
 GALATI 

Zona I - Galati 	I 

--:; 	1[• 

...-..', 

I 	
:•.:i..•-, 

N'. 

'.,:.,. 

• i, 'i. 

Legenda 
Transport deseuri niunicipale 
reziduale/biodeseuri la ST/Instalatie TMB 

Transport desouri municipale reziduale/biodeseuri 
de a ST la instaiotia TMB 

Transport desouri reziduale do la instaiatia 
TMB la depozit 

Lecenda zonare 

Zono desorvita direct do instalatia 1MB Galati 

Zona deservita indirect prin intermediui ST Te 

Zone doservita indirect prin intermediul ST Ta 
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Anexa Ilila Documentul de pozitie - Planul anual de evolutie a tarifelor Si taxei speciale a serviciului de salubrizare 

Planul anual de evolutie a tarifului unic pe tona* 

Tarifiri lei pe tona, Cara TVA, 
preturi constante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

2021 	2022 	2023 	2024 	2025 

268,80 	280,70 	292,60 	304,50 	316,40 
420,00 	480,00 	563,65 	563,65 	563,65 

2027 	2028 

	

328,30 	340,20 352,10 

	

563,65 	563,65 563,65 

2026 

con tinuare 
Tarifin lei Pe tona, fara TVA, 
preturi constante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

cotinuare 
TarifinS lei ,  pe tona, Vara TVA, „ 
pretinf,constante 
Tarif pentru populatie 
Tarif pentru utilizatori non-casnici 

2029.: 	. .2030 

364,00 	375,90 
563,65 	563,65 

2039 	2049 

483,00 	494,90 
563,65 	563,65 

-2031 2032 - 2033-  2034 . 

387,80 399,70 411,60 423,50 
563,65 563,65 563,65 563,65 

• 2041 .2042 2043 2044 ..  

506,80 518,70 530,60 542,50 
563,65 563,65 563,65 563,65 

:..:... 
.2035 	2036 ... 	 2038.: 

435,40 	447,30 	459,20 	471,10 
563,65 	563,65 	563,65 	563,65 

.....,.... 	. 
2045 	2046 . 	.,2047 

563,65 	563,65 	563,65 
563,65 	563,65 	563,65 

* Tariful unic este media ponderata a celor doua tarife distincte mentionate la art. 19 at prezentului Acord 
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Planul de evolutie a taxei speciale de salubrizare pentru populatie* 

2021 

8,08 

6,94 

4,96 

2029 

11,06 
9,40 
6,71 

2039 

14,68 
12,47 
8,91 

Nivelul propus al taxei (in termeni reali),, 
In lei/pers/luna 

Taxa lunar a" municipiul Galati 

Taxa lunarkirban, lara municipiul Galati 

Taxa lunar a" rural 

continuare 
Nivelul propus al taxei (in termeni reali 
in,leypers/Ittna 
-Taxa lunara municipiul Galati 
Taxa lunaraurban, la"ra" municipiul Galati 
Taxa lunara rural 

continuare 
Nivelul proptis al taxei (in termeni reali 
In lei/pers/luna, 
Taxa lunar a" municipiul Galati 
Taxa lunaraurban, la"ra" municipiul Galati 

Taxa lunara rural 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

8,44 8,80 9,15 9,62 9,98 10,34 10,70 

7,25 7,56 7,86 8,17 8,48 8,78 9,09 

5,18 5,40 5,62 5,84 6,06 6,27 6,49 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

11,43 11,79 12,15 12,51 12,87 13,24 13,60 13,96 14,32 
9,71 10,01 10,32 10,63 10,94 11,24 11,55 11,86 12,17 
6,93 7,15 7,37 7,59 7,81 8,03 8,25 8,47 8,69 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

15,04 15,41 15,77 16,13 16,49 17,13 17,13 17,13 
12,78 13,09 13,39 13,70 14,01 14,56 14,56 14,56 

9,13 9,35 9,57 9,79 10,01 10,40 10,40 10,40 

* Taxele prezentate reprezinta suma celor doua taxe mentionate la art. 20 al prezentului Acord 
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Anexa IVIa Documentul de pozitie — Mecanismul de platä al serviciului de 
salubrizare 

Anexa 4.1 SMID etapa I- perioada de tranzitie (2021 -2023) 

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urlle membre ADI ECOSERV Cu excepia municipalor Galati i Tecuci 

taxa specialS do taxa specialS de 	. Utilizatori non-casnici 
salubr,zare 	

din mediul urban i 
salubrizare 	 UAT membre ADI ECOSERV 

Utilizatoricasnici din 	
(DirecfUle.impozite i taxe Ioceie 	' 	 rural mediul urban i rural 	

diri..cadrul primriiIor) 	 (ageni economiC, instituil 
publice, ONG) 

Orgarizapua 
im3lèthentea: 

.obIigafiile privina 
rspuriderea extinsS a 

dutorului (QIREF 

COsturi note pentru 
gestionarea 	 •. . . 
deeurilor de 	 . 	. ..... . 	.... :.:: . .... 

ambalaje valorificate 

ADIECOSERV 

tarif aforont indicatorilorde performanS, 
inClusiv Costurilo Cu Contributiapentru 
eConomia CirCularS 

tarif de sortare aferent indicatorilor 
de perform an S, inclusiv costurile Cu 
Contributiapentru economia 
CirCularS 

Operator coiMarc 0 transport 
3perale stafti dc tFzinsfcr 51 	

tarif do depozitare 
COf ipostare Tecuci L Tarp Li bojor 	$1 Contribuapentru 

eConomia Circulara 

Oporaror dopo 	 o nit i staie d 

encOre Valea MruIui 

Anexa 4.2 SMID etapa II - de la Inceperea operàrii instalatiei TMB 

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urile membre ADI ECOSERV CU exceptia municipiului Ga/ati 

taxa specialS de 	 . 	 taxa specialS do 	Utilizatori non-casnici 
salubrizare 	 UAT inembre ADI ECOSEPV 	 salubrizare

din mediul urban Utilizatoricasnici din 	
rnpozite..si taxo locale 	 : 	

i 
rural mediul urban i rural 	

din cadrul primarillor) 	 (genti economiC, institutli 
publice, ONG) 

Costuri note pentru 

gestionarea 
degeurilor do 	............ . . .. 	... 

Org 	cui. 	ambalaje valorificate 	.. 	. 	. 	.. 
mplementeazS  

obligaiile privirid 	 ADI ECOSERV 
raspunderea extinsa a 
.,.-, 	

&'9 	
.1,1 (nm 	fl\ 

P  

penalitate in caz  taCfpebaza 

do noindop/inire Cantit5tjlortratate, 
tarif aferent indiCatonlor 

a indiCatorilorde inClusiv Cost urile CU 
do perform anta 

perform antS COfltribUliapofltru 
eConomia CirCularSc 

Opei aLoe eoiectre 	i 
Ol.orctor ifletalade 

transport 	i operare staii TMB 	ale 	T 
de transfer si compostaru traneter Galati 

TecUd 5i Târgu Bujor 

	

penalitate in CaZ 	tarif de so,tare aforont 

	

do ne,ndepl,n,ro 	indiCator//or do 

	

a ,nd,Catorilor 	
performanlS 

do porformanta 

Operator de,  floct, eta) Pa 	a 

irif de dopozitaro 	d(, eQ tare Voice lOer LJIL40 

Contribupapontru 	srdi)ie ale cortare I a;ucl 
:ononlia CirCUlarS  

LT :Y 



HOTARAREA Nr. (Lr din e2J. -  4/ 	2019 
pag. nr. 68 

Anexa 4.3 Municipiul Galati etapa I - pânã la Inceperea operàrii instalatiei TMB 

taxa speclald do 
salub,Izare, Utilizatorl non-casnici - 	 rncopind cc 2022 ULI. 	1)1/21 din mediul urban 	l 

(LirUi2 	lrnL:Uzlte 	ILL) rural 
in 	cn J in I 	 LIL- 	ni Li) (agenti ec000mici, institu(U 

pubilce, ONG) 

tarlfaferent Indlcatorilor I 
de perform an ra, Incluslv 
costorilecu cnntrlbufia I 
pentru econnmia i circular., 

 

U) FU 	- C 	.1L 	 to If pled in 2021 
)i:iiL:Unr). i1rLiLiL 	-- — — — — — — — — — — I 

rtLrL, rLJtJL FL CLirriFnLntLrc 
CL.UI I j 	LILLiL 11)11 	liii.: 

tana spec/aid de 
salubrizare 

Utilizatori casnici din  
mediul urban i rural 

castor/note pentru 
gestlonarea 
de0esiln ,-  de 
an/balaje valorl/Icate 

r]1n/zallIe care 
rnpIernenteaz 

obflgafIe priviad 
spunderea extinsa 
DduCPtorutui (OIREP). 

Anexa 4.4 Municipiul Galati etapa II - dupà Inceperea operarii instalatiei TMB 

contravaloarea 
tarifelor de 
tratare 
mecano-
biologicIpi 
transfer 
pentru 
cantlu/cue 
transmise la 
7MB, inc/us 
reziduurile de 
la corn postare 
p1 snrtare 

taxa specialS do 
sa/ubrizare, 

incepInd Cu 2021 

I tarif aferent indicate ri/sr 
do performan/S 

SF ESOSAL- 	)nL:i 	i 
)r)nnII Oprn 	irir  

iF) filL ILL 

corn 

taxa specialS do 
sa/ubrizare 

Utilizatori casnici din  
mediul urban si rural 

custuri note pentru 
gestionarea 
depeuri/or de 
ambalaje valorif,cate 

:IaniZtn-n-. 

LI 

I igatileprkmd  
I aLLInderea extlnLn CI 

.ItoruIui (OIREF 

in 	:111 	 U CLIIILC 

CCIII cndniU Frill 

Utilizatori non-casnici 
din mediul urban i 

rural 
(agen(i economici,-lnstltuli 

pubiice, ONG) 

ADI ECOSERV 

tarifpe baza 
CantitSii/ortratate, 
inclusiv Costuri/eCu 
contributiapentru 
econumia circu/ard 

F 	rU)r ilI:lrnin 	 iILr iiP- .:lnLCLL 

	

( staie de 	 L 	sortare Valea Märului 
troister Galati 	 -n 

tarif do depozitare 	
ntaie de sortare Tecuci 

p1 contribufiapentru 
economia circu/arl 

/ 

a , 
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Anexa 4.5 Municipiul Tecuci etapa I - pânà la Incetarea contractului existent, 30.06.2023 

taxa spec/a/9 de 
taxa spec/ala de salubrizare, I 	I 	i iza on non-casnici 

salubrizare 
Utilizatori casnici din 

1unici 	iu 	Tecuci incepândcu2O2l 
. din mediul urban 	i 

mediul urban 	i rural 	
P . 

	

. 	-. . 

	

(Dir 	cie 	I[I1)OitC 	ti>O 	()C/F rural 
dill 	cucirul 	pci Inc rid) (agenl economici, institutii 

publice, ONG) 

costurinete pentru tar/f aferent indicatorilorde 

gestionarea pefforrnan5, inclusiv I 
deeurilor de costurilecu contribuia 

I 
ambalaje valorificate pentru economia circularä 

cr;ganiaiite care 
i rflpleménteaz --UP Tecuci 	cj]ectere 	i tanfpân5in2O2l 

I 

I 

obligal lie. pri.vind trenspol t 	OPCi rj e etatie de 	4 — — — — — — — — — — — -I 

rspuriderea.éxtinsà a eorteie 

productorulu (OIREP) 

tar/ful de depozitare 
I contr/buiapentru 
econom/acirculara 

Operator depozft $1  etalo do 

aol -tare Valea Nldr JILIL 

ki 

a, 

\\ a 

- - 
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TECUCI 

805300 TECUCI, 
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Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 
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* * * 
**EURO*   -* 
*CERT* * * * 

  

Nr. 62608/29.10.2019 

SE APROBA, 

Catalin Cotiigaiiiiri tirdub.ge 

REFERAT 

Care: Aparatul de Lucru al Consiliului Local Tecuci 
Referitor la 	Project H.C.L. nr.60605/29.10.2019 §i Irf6iect de Hotarare 
62586/29.10.2019 
Document emis de: Serviciul Investitii 

Prin prezenta va inaintam Proiectul de Hotarare nr. 62605/29.10.2019 pentru 
:aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico — economici rezultati 
din Studiul de fezabilitate, precum si a unor si a cheltuielilor aferente 
proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati si 
Proiectul de Hotarare nr.62586/29.10.2019 :aprobarea Acordului dintre Municipiul 
Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci i Judetul Galati prin Consiliul 
Judefran Galati privind derularea investitiei Inch idere depozit neconfortn Rates 
Tecuci 

Va rugam sä introduceti pentru dezbatere proiectele de hotarare 
mentionate in sedinta extraordinara. a Consiliului Local Tecuci din data de 01.11.2019. 

(7) ef Servicin Investitii 
Ing. T,iiiian Dan 
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