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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilorîn judeţul Ialomiţa

Consiliul Judeţean lalomița,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 9470 bal -F
din sb.Dy .2021 al Preşedintelui Consiliului
Județean lalomița,
Examinând:
- Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa nr. 1275 din 15.02.2021 privind
emiterea avizului Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa;
- Avizul de mediu nr. 2 din 01.04.2021 pentru Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor în judeţul Ialomiţa, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;

- Raportul de specialitate nr.

D50402 - din 204% .2021 al Direcţiei Investiţii și

Servicii Publice;

- Avizul nr.

din

al Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi

turism;

- Avizul nr. ______ din
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și
incompatibilități,;
- Avizul nr.
din
al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecția mediuluiși turism;

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/14.02.2019 privind aprobarea
Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de
gestionare a deșeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planurişi programe, cu modificările și completările ulterioare,
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- prevederile art, 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă Planul Județean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Planulpentru Gestionarea Deşeurilor în judeţul Ialomiţa este valabil până în anul 2025
cu posibilitatea de revizuire o dată la doi ani la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului

Ialomiţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 3 Prin grija Secretarului General al Județului lalomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate implicate, Agenției pentru Protecţia Mediului lalomiţa,
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
a

An
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilorîn judeţul Ialomița

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în județul Ialomiţa.
Consiliului Judeţean Ialomiţa în aplicarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , cu
modificările şi completările ulterioare, îi revine obligaţia de a elabora/revizui Planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomița, în colaborare cu Agenţia Judeţeană de Protecţie a
Mediului Ialomiţa, în baza principiilor şi obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a
Deşeurilor, a Ordinului Ministerului Mediului nr.140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei
pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea Planurilor Judeţene de Gestionare a
Deşeurilor şi a ale Hotărârii de Guvern nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor reprezintă un instrument de planificare esential
pentru asigurarea la nivel local a unui management performant al deşeurilor, cu un impact cât mai
redus asupra mediului şi a sănătăţii umane, cu un consum minim de resurse şi energie, prin aplicarea
la nivel operational a ierarhiei deşeurilor. Astfel, se asigură prevenirea generării deșeurilor, măsuri
pentru reutilizare, reciclare, recuperare, precum și măsuri privind depozitarea şi incinerarea fără
recuperare energetică.
Scopul realizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeuriloreste acela de a stabili un cadru
general propice gestionării deșeurilor la nivel judeţean, cu efecte negative minime asupra mediului
şi care să asigureîndeplinirea obiectivelorşițintelorstabilite.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa a fost elaborat în concordanță
cu documentele strategice privind gestionarea deşeurilor și anume: Strategia Naţională privind
Gestionarea Deşeurilor şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi a prevederilor și a
prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru
elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a
Consiliul Judetean Ialomita

PU

planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti. Astfel, au fost parcurse toate
etapele de elaborare, avizare şi asigurare a transparenţei decizionale.
În raportul direcţiei de specialitate sunt detaliate toate etapele parcurse în elaborarea şi
avizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Ialomiţa, respectiv de la momentul
încheierii contractului pentru elaborarea planului în data de 19.09.2019 până la obţinerea Avizului
de mediu nr. 2 din 01.04.2021.
Ministerul Fondurilor Europene a transmis prin adresa nr. 2892 din 18.08.2020
Memorandumul nr. 20/8368/TG/16.05,2019, prin care Guvernul României a aprobat planul de
acţiune referitor la îndeplinirea condiţiei favorizante privind „Planificarea actualizată a gestionării
deşeurilor”. Conform acestuia planurile judeţene pentru gestionarea deşeurilor reprezintă o condiţie
de bază pentru fundamentarea investiţiilor propuse a fi finanțate din fonduri europene pentru
perioada 2021-2027, existența acestora asigurând îndeplinirea tuturor criteriilor aferențe condiției
favorizante specific sectorului managementul deşeurilor.
Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate și oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea sa în forma şi conţinutul prevăzute în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL
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Teodorescu Gabriela - Virginia
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Raport la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilorîn judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliului Judeţean Ialomiţa îi revine obligaţia de a elabora/revizui Planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa, în colaborare cu Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului Ialomiţa,
în baza principiilor și obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, a Ordinului Ministerului
Mediului nr.140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și
revizuirea Planurilor Judeţenede Gestionare a Deşeurilorși a Hotărârii de Guvern nr.1076/2004 privind stabilirea

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor reprezintă un instrument de planificare esential pentru
asigurarea la nivel locala unui managementperformantal deșeurilor, cu un impact cât mai redus asupra mediului
şi a sănătăţii umane, cu un consum minim de resurse şi energie, prin aplicarea la nivel operational a ierarhiei
deşeurilor, implicand: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentrureutilizare, reciclarea, recuperarea şi, ca
ultimă opţiunepreterabilă, eliminarea (incluzând depozitarea şi incinerarea fără recuperare energetică).
Scopulrealizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (P.J.G.D) este acela de stabili un cadru
general propice gestionării deșeurilor la nivel județean, cuefecte negative minime asupra mediului și care să
asigure îndeplinirea obiectivelor şi țintelorstabilite.
Prin PJGD s-a stabilit cadrul pentru asigurarea unuisistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să

asigure:
-

definirea obiectivelor şi țintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele Planului Naţional de
Gestionare a Deşeurilor, precum și cu obiectivele şi țintele existentela nivel european;
abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor care fac obiectul planificării la nivel judeţean;
bază pentru stabilirea necesarului de investiţiişi a politicii în domeniulgestionării deşeurilor care fac obiectul
planificării;
bază pentru realizarea şi dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la niveljudeţean;
bază pentruelaborareaproiectelor pentru obținerea finanțării nerambursabile necesară realizării investiţiilor
destinate asigurării managementului integrat al deşeurilor;

-

Lanivel naţional au fost revizuite documentelestrategice privind gestionarea deşeurilor prin:
Hotărârea de Guvern nr.870/2013 — Strategia Naţională privind Gestionarea Deşeurilor;
Hotărârea de Guvern nr.942/2017 — Planul Naţionalde Gestionare a Deşeurilor;
Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD) stabilește politica şi obiectivele strategice ale
României în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2014-2020. Documentul a creat cadrul potrivit
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realizării responsabiliţăților asumate de România, prin prezentarea acţiunilor necesare în vederea planificării
și atingerii obiectivelor în domeniul deşeurilor, Pe de altă parte, obiectivele Planului Naţional de Gestionare
a Deşeurilor (PNGD), constau în caracterizarea situaţiei actuale în domeniu, identificarea problemelor care
conduc la managementul ineficient al deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor la nivel naţional și
identificarea necesităților investiționale.
Astfel, prevederile PJGD Ialomiţa trebuie să se subscrie prevederilor Strategiei Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor, precum şi ale Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
Astfel, în baza Ordinului Ministerului Mediului nr/140/14.02.2019, județul Ialomiţaa încheiat contractul
deprestări servicii nr. 20435/19.09.2019 cu S.C. Green Knowledge SRL, în calitate de Prestatoral serviciului
de elaborare a PJGD Ialomiţa şi a Raportului de Mediu pentru PJGD.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilora fost elaborat în perioada 2019 — 2020, anul dereferință fiind
2019 (stabilit împreună cu APM Ialomiţa, fiind cel mairecent an pentru care au fost disponibile date validate
privind gestionarea deșeurilor municipale).
dateleutilizate pentru descriereasituației actuale;

o date privind cantităţile de deșeuri pentruperioada de analiză: 2015 — 2019;

O date privind instalaţiile de tratare a deșeurilor: 2019 — 2020;
perioada pentru proiecţiile de generare: 2020 — 2040;

perioada de planificare: 2020 — 2025

Lastabilirea măsurilor și la estimarea noilor capacităţi de investiţii s-a ţinut seama de toate obiectivele şi țintele
naționale și europene aplicabile până în anul 2040.
Principalele obiective ale PJGD în județul Ialomiţa sunt: prezentarea situației actuale în domeniul
gestionării deșeurilor la nivel judeţean, cantități de deșeuri generate și gestionate, instalaţii existente,
identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al deşeurilor, implementarea colectării
separate a deşeurilor reciclabile în mediul urban și rural, reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile
depozitate, prognoza generării deșeurilor, alternative de gestionare a deşeurilor (doar pentru deşeurile
municipale), stabilirea obiectivelor şi țintelor pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării la
nivel judeţean pe baza prevederilor legale și a obiectivelor din PNGD şi SNGD,stabilirea unor măsuri de
prevenire a generării deșeurilorîn baza măsurilor din Programul Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor,
identificarea necesităţilor investiţionalîn domeniul gestionării deșeurilor municipale.
Prima variantă a PJGD Ialomiţa a fost transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa pentru
parcurgerea etapelor de reglementare conform Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prin Notificarea nr 4332/09.06.2020 - solicitând
emiterea avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare, pentru a se decide dacă programul/planul se
supune procedurii de realizare a evaluării de mediu.
In conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004, au fost parcurse următoarele etape:
Etapa de încadrare a Planului sau programuluiîn procedura evaluării de mediu

Etapa de definitivarea a proiectului de plan sau de program și de realizare a raportului de mediu
Etapa de analizăa calităţii raportului de mediu
Informarea şi participarea publicului la procedură s-a realizat astfel:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa a asigurataccesulliber la informaţie a publiculuişi participarea
acestuia în luarea deciziilor în procedura de evaluare de mediu conform prevederilor H.G. nr.1076/2004 şi în
conformitate cu Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă peteritoriul
României, a Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.6/2020 privind aprobarea unor
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măsuri suplimentare de combatere a Noului Covid-19, H.G. 553/2020, H.G. 782/2020, HG 967/2020, HG

1065/2020, HG 3/2021, HG 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum si
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, adresele ANPM ar.1/1250/VT/09.03.2020 şi nr.1/6729/EIC/1 1.11.2020.

Consiliul Judeţean Ialomiţa a anunţat publicul interesat despre depunerea solicitării de emitere a avizului
de mediu pentru PJGD Ialomiţa depus la APM Ialomiţa și declanșarea etapei de încadrare în ziarele
„Obiectiv,, nr.285/3.06.2020 şi „Tribuna lalomiţei,, din 9.06.2020, precizând că prima versiune a Planului

poate fi consultată la sediul APM Ialomiţa, De asemenea, aceastaa fost publicată pe site-ulinstituției.
Pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecția Mediului lalomiţa au fost publicate informări asupra
procedurii: anunţul public privind decizia etapei de încadrare, anunțul public privind disponibilizarea
proiectului de plan și finalizare a raportului de mediu, anunţulprivind dezbaterea publică, decizia de emitere
a avizului de mediu, modalitatea de consultare a proiectului de plan în forma avizată. Toată documentația
(prima versiune a planului, decizia etapei de încadrare, alternativa finală a planului, raportul de mediu,
memoriulde prezentare întocmit conform Ordinului 19/2010 cu modificările și completările ulterioare) a fost
accesibilă publicului pe durata derulării procedurii, putând fi consultată și la sediul APM Ialomiţa.
Dezbaterea publică din data de 8.02.2021 s-a realizat în conformitate cu prevederile legale privind
aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus şi a Adresei ANPM
nr.1/1456/20,03.2020.

Titularul Planului, Consiliul Judeţean Ialomiţa a afişat pe propria pagină de internet http;//ciialomita.ro/
prima versiunea planului, variantafinală a planului, raportul de mediu, decizia de emitere a avizului de mediu.

De asemenea,titularul Planului a publicat anunţuri publice pe pagina proprie de internetşi în mass-media,
în toate etapele procedurale parcurse conform HG 1076/2004:
Anunţulpublic privind depunereasolicitării emiterii avizului de mediu și elaborarea primei versiunia Planului
în ziarele „Obiectiv, nr.285/3.06.2020 şi „TribunaIalomiţei, din 9.06.2020;
Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare în ziarul„Tribuna Ialomiţei, din 11.08.2020;

Anunţ public privind disponibilizarea proiectului de plan (varianta finală), finalizarea raportului de mediu şi
organizarea dezbaterii publice în ziarul „lalomița,, din 23.12.2020, ziar online „Jurnalul de Ialomiţa, din
5.01.2021 și„Tribuna Ialomiţei, din 12.01.2021;

Pe parcursul procedurii, nu au fost comentarii/observaţii din partea publicului. .
Ca urmare a parcurgerii etapelor de reglementare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa a informat
şi transmis către Consiliul Judeţean Ialomiţa Decizia de emitere a avizului de Mediu nr.1275/15.02.2021
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 3818/15.02.2021 pentru Planul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor în judeţul Ialomiţa.
Titularul Planului a publicat Anunţul public privind luarea deciziei de emitere a avizului de mediu în ziarul
„Tribuna Ialomiţei, din 23.02.2021.

In urma parcurgerii etapelor procedurale, APM Ialomiţa a emis Avizul de Mediu nr.2/1.04.2021 pentru

PJGD Ialomiţa.

Prin adresa Ministerului Fondurilor Europene nr.2892/18.08.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean

Ialomiţa cu nr.18072/20.08,2020, se comunică faptul că prin Memorandumul nr,20/8368/TG/16.05.2019,
Guvernul României a aprobat planul de acțiune referitor la îndeplinirea condiţiei favorizante privind
„Planificarea actualizată a gestionării deşeurilor”.

Potrivit documentului, planurile judeţene pentru gestionarea deşeurilor reprezintă o condiţie de bază
pentru fundamentarea. investiţiilor propuse a fi finanţate din fonduri europene pentru perioada 2021-2027,
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existenţa acestora asigurând îndeplinirea tuturor criteriilor aferente condiţiei favorizante specific sectorului
managementul deșeurilor. Aşadar, elaborarea şi adoptarea PJGD Ialomiţa în termenul asumat, reperezintă o
prioritate strategică la nivel national.
Astfel, având în vedere considerentele expuse, precum și prevederile următoarelor acte normative:
Legii nr.211/2011, arţ.39, alin (2): „Planul Judeţen de Gestionare a Deşeurilor se aprobă prin hotărâre a
consiliului judeţean”, cu avizul APM;
Hotărârii nr.1076/2004 art.26: „Titularul planului sau programlui are obligaţia de a supune procedurii de
adoptare planul sau programul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de
autoritatea competenţă pentru protecția mediului”;
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.173, alin.3, lit.d): „În exercitarea
atribuțiilor prevăzute la alin (1) lit.b), consiliul judeţean:„adoptăstrategii, prognozeși programe de dezvoltare
economico-socială şi de mediua județului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale; dispune, primește şi urmărește, în cooperare cu autorităţile administraţiilor publice locale,
comunale, orăşeneşti şi municipal interesate, măsurile necesare, inclusive cele de ordin financiar, pentru
realizarea acestora.,,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa a emis Avizul de Mediu nr.2/1.04.2021 pentru Planul Judeţean
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Ialomiţa.
Faţă de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean
de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa.
DIRECTOR EXECUTIV,

Cristian Vlad,

Consilier,
Doina Roşca

Adresa nr 6 la contractul

20 435 din 19.09.2019

Catre CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA,
Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr 1, jud Ialomita.

Prin prezenta adresa, societatea comerciala SC GREEN KNOWLEDGE SRL
cu sediul in Bucuresti, bd. Gloriei, nr 67, camera 1, va transmitem planul si raportul
de mediu - varianța finala - cu completarile dupa aprobarea SEA - „Planul

Judetean da Gestionare a Deseurilor” in judetul Ialomita,

Documentele în original, pe format letric se vor trimite prin curier, datorita situatiei
pandemice COVID 19, in care na aflam,

Data: 19.04,2021

Cu stima si respect,

Echipa Green knowiedge

VȚ]
|

Consiliul Judetean Ialomita

10090092830

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

SS

Agenţia Naţională pentruProtecţia Medivilui

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa

Ne

04Pratdoi

Catre:

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

În atenţia:

Domnului Presedinte

Retearitorla:

Anuntul public privinddecizia de emitere a avizului pentru Planul judeteăn de gebtionare a
LL
deseurilor

Stimate DomnulePresedints,
în conformitate cu ast.32 din H.G, 1076/2004 aveţi obligatia de a anunta în mass-media deciziă, de
emitere a avizului de mediuîn termen de5zile de fa data afisarii acesteia pe internet de catre A. P.M
lalontita si de asemenea sa anuntati in mass media si pe propria pagina de interuet loculsi programul

consultarii documentelor prevazute la art, 33 alin ([) din aceiasihotarare,

E

Madelul de anunt pentru a tacepublice aspectele mentionate mai sus este urmatorul:

ANUNT DE MEDIU
CONSILIUL, JUDETEANIALOMITA cu sediul in Slobozia,sos, Revolutiei, ae,(jud aloraită,în
în
calitate de titular al planului „PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR IN
JUDETULIALOMITA” anuntapublicul interesat asupra deciziei de emiterea avizului de mediu de cpire |
APMIatomita,

De asemenea documentele prevazutelaalin.(i) art. 33 din FIG 1076/2004 potfi consulate la sediu
Consiliului Judete lalotnita, inzilele de luni-vineri, în orele de program.
|
BE

Proiectul de plan în forma avizata de APMIalomita se poatepune a dispozitia publicului ta
cererg, la sediul APMIalomita.
|

Cu deosebită considerâție,

|

p.SEF SERVICIU AAA
Ionescu1 Adnan

DARLEIMRĂ LEE

Cojocaru Gabriela
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