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PROIECT DE 110T4RARE NR.
privind aprobarea achizitioniirii unui teren in suprafaţii de 50.000 mp in vederea
construirii unor instalaţii prevăzute in Planul Judelean de Gestionare a Dayeurilor
Consiliul Judetean Ialomiţa,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/2021-2) din 09
2021 al Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomiţa;
Hotcirdrea
Judelean Ialomita nr. 97 din 15.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru privind cumpdrarea de bunuri imobile de cdtre Judeţul Ialomita,
cu modific ările şi complet ările ulterioare;
- Hotărdrea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 86 din 27.04.2021 privind aprobarect
Planului Judelean de Gestionare a Deseurilor
Examineind:
- Raportul de specialitate nr.,40Q, /2021-T din 03 OIS- 2021 al Direcţlei
Investiţii ş i Servicii Publice;
- Avizul nr.
din
2021 al Cornisiei economico-financiară, protecţia
mediului şi turism;
- Avizul nr.
din
2021 al Comisiei juridice, de disciplinei, drepturi,
obligatii ż incom_patibilităti;
- Avizul nr.
din
2021 al Cornisiei de urbanism, amenajarea
teritoriuhti, dezvoltare regionalci, protectia mediului şi turism,
In conform itate cu;
prevederile Ceirţii a III-a, Titlul Ii si Titlul IV si Cartect a V-a, Tithd LX Capitolul
I din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat ă, cu modificdrile şi completdrile
ulterioare;
- prevederile Legil nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale cu modificdrile
completeirile ulterioare;
- prevederile art. 2 aim. (2) si art. 29 alin. (1) lit, a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitille pub/ice, cu modificeirile şi completeirile ulterioare;
- prevederile art. 1 din Hoteirdrea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractuhti
de achizi tie publiceilacordului-cadni din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. c) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu rnodificeirile şi completdrile ulterioare;
- prevederile Hoteirdrii Consiliului Judeten lalornitafly. 70 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetuhti general al judetului Ialomita, pe anul 2021, cu modificeirik
completeirile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Judeţean
lalomita, apro bat prin Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialorniţa fly. 46 din 30.03.2021,
In tentehtl art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentd a Cruvernului nr.
57/2019 privind Cody! administrativ, cu modificdrile şi completările ulterioare,

a

,

HOT Ă R Ă STE:
Art.1 Se aprobă achizitionarea unui teren in suprafată de 50.000 mp în vederea
construirii unor instalatii prevăzute în Planul Judetean de Gestion are a Deseurilor,
respectiv:
- Statie de sortare pentru deseurile reciclabile colectate separat (10.000 tone/an);
- Stcttie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an);
- Instalatii de tratare mecano-biologică cu bio-uscare pen tru tratarea deseurilor
reziduale (treapta mecanicd cu capacitate de 15.000 tone/an ş i treaptd biologicd cu
capacitatea de 12.000 tone/an).

Art.2 Pretul total al tranzactiei nu va depăsi suma de 750.000 lei cu TVA.
Art.3 Se irnputerniceste Preş'edintele Consiliului Judetean Ialomita sei aprobe prin
dispozitie "Procedura interne-I" pentru achizitia terenului, în concordantă cu prevederile
art. 29 ahn. (1) lit, a), coroborat cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizithle pub lice, cu modificdrile şi complet ările ulterioctre, in vederea asigurdrii
aplicdrii principiilor privind nediscriminarea, tratcunentul egal, recimoasterea reciprocei,
transparenta, proportionalitateaş i ctsumarea rei spunderii.

Art.4 Criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere
tehnico-economic".
Art.5 Sc imputernice şte Presedintele Consilhtlui Judetean Ialomita sei semneze in
numele i pentru Judetul lalomita contractul de vdnzare-cump ărare, precum i orice alte
acte, documente a căror sernnare poate deveni necesară in legăturd cu incheierea şi
punerea in executare a contractului de vet nzare-cumpeirare.

Art.6 Se aprobă efectuarea plăţii achizitiei terenului, precum şi efectuarea
cheltuielilor ocazionate de autentificarea contractului de vanzare-cumpăretre şi
intabularea terenului, din bugetului local al Judetului Ialomita.
Art.7 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotărare se
va comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Jude/can
.Directiei Achizitii i Patrimoniu, Directiei Invest//u i Servicii Publice şi, spre
Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urmeind sei fie adusd cunostintei public ă prin
publicarea pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea "Monitorul Oficial al
Judetului".

PREsSEDINTE,
MARIAN PAVEL
Avizat
Secretarul General aljudeţului
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
/a prolectul de hoteirtir e privind aprobarea achiziţioneirii unui teren in suprafaţă de
50.000 mp in vederea construirii unor instalajii prevăzute in Planul Judelean de
Gestionare a Deş'eurifor
Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii Consiliului Judatean kdomita se
propune aprobarea achizitionării unui teren in suprafatei de 50.000 mp in vederea
construirii unor instalaţii prevdzute in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor.
Prin Hoteireirea Consiliului Judeţean Ialorniţa nr. 86 din 27.04.2021 a fost aprobat
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Ialomiţa, plan care prevede
realizarea următoarelor
- Staţie de sortare pentru daşeurile reciclabile colectate separat (10.000 tone/an) —
suprafata necesarei cca. 0,5 ha,.
- Staţie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an) — suprafa ţa necesard cca. 1,4
ha;
Instalaţii de tratare mecano-biologică (TMB) cu bio-uscare pentru tratarea deseurilor
reziduale (treapta mecanicei cu capacitate de 15.000 tone/an 0 treaptei biologicei cu
capacitatea de 12.000 tone/an) — suprafata necesard cca. 1,5 ha.
Realizarea instalaţiilor TMB are drept scop asigurarea trcadrii corespunzdtoare a
deşeurilor mimic/pale şi as/mi/ate acestora, reducdnd astfel cantităţile de deseuri
eliminate prin depozitare, prin solutii alternative de reciclare, valorcare energeticd
tratare biologicd, atingandţintele irnpuse de legislaţie privind gestionarea deseurilor.
Pentru initierea achiziţiei studiului de fezabilitate necesar realizării instalaţiilor.
in prime' etapă, este esentiald punerea la dispoziţie a terenurilor.
In aceste condiţii se estimeazei c ă pen tru realizarea acestor investifii prevăzute de
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor in judeţul Ialomiţa este necesarei o suprafală
de minim 50.000 mp.
Intrucdt nicio unitate administrativ teritoriald membrd a ADI ECOO 2009 nu
dispune de o suprafaţd de teren pe care sei o punei dispoziţ ie _pentru realizarea
invest/ti//or şi nici Judetul Ialomita nu dispune de un teren care sei intruneascd conditille
min/me impuse de legislatie, este necesard cump ărarea unui teren pe care sei fie
construite investiţiile prevăzute de PNGD şi PJGD pentru implementarea Sisternului de
Management Integrat al Deseurilor in Judetul
Pretul total al tranzacţiei nu poate depeisi suma de 750.000 lei cu TVA care include
cheltuielile notariale ocazionate de autentificarea contractului de veinzare-cumpărare
intabularea terenului ulterior achiziţ iei acestuia de că tre Judeţul Ialomiţct,
Procedura internă pentru achiziţia terenului se propune a fi aprobatei prin
dispozitia Presedintelui Consiliului Judeţean Ialomita, ulterior aprobeirii proiectului de
hotel reire.

De asemenea, prjn proiectul de hoteirdre se imputerniceste Presedintele Consiljuhti
Jude lean sci semneze in numele şipentru Judetul lalomiţa contractul de veinzarecumpeirare, precum i once alte acte, documente a ceiror sernnare poate deveni necesarei
in legeiturei cu incheierea şipunerea in executare a contractului de vanzare-cumparare.
In raportul de specialitate al Directiei Investitii şi Servicji Pub lice din cadrul
Consiljuhti Judetean lalornita sunt detaliate cerintele minime necesare ale genii
arnplasamentelor pentru instalatiile de tratare a deseurilor.
Constakind eel sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ictlomiţa adoptarea hoteireirii in forma sj conţinutul prezentate in
project
PRE$EDINTE
MARIAN PAIEL

Tehnoredactat
Tudorache Emilia
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DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE

RAPORT
Privind aprobarea achizition ării unui teren Tn suprafa ţă de 50.000 mp, in vederea
construirli unor instala ţii prevăzute în Planul Judelean de Gestionare a De ş eurilor Ialomiţa
Situaţia particulară a judeţului Ialomiţa in domeniul gestion ării deşeurilor este definit ă
prin faptul e ă nu a fost realizat un Sistem de Management Integrat at De ş eurilor (SMID) prin
POS Mediu 2007-2013, in conseein ţă nu au fost realizate investitii datorit ă existentei
Depozitului conform, detinut şi operat de e ătre un investitor privat — S.C. VIVANI
SALUBRITATE S.A.
Planul Judelean de Gestionare a De şeurilor in judetul Ialomi ţa recomandă ca măsură cu
grad de prioritate mare, a c ărei implement= ar contribui in mod semnificativ la indeplinirea
obiectivelor i tintelor impuse de legislatia national ă şi europeană in domeniul gestionkii
deşeurilor, pregătirea de urgen ţă de către Consiliul Judetean Ialomi ţa a unui proiect pentru
implementarea unui Sistem de Management Integrat al De şeurilor, proieet ce poate Ii finantat
din fonduri POIM.
Intrucăt Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul c ă instalatiile de Tratare
Mecano-biologic ă sunt neeesare indeplinirii regulilor Malagrotta i pentru reducerea
eantitătilor de de şeuri depozitate, iar realizarea acestor instala ţii reprezint ă o prioritate major ă
in această perioad ă de programare (POIM) şi mai departe in cadrul PNRR., exist ănd
posibilitatea ea acestea s ă Till mai poat ă fi finantate prin viitorul program operational (PODD),
a fost neeesar ă prioritizarea realiz ărli acestor investitii, cea mai urgent ă fiind construirea
instalatiilor de Tratare mecano-biologia (TMB).
In acest sens, Consiliul Judeţ ean Ialomita a initiat elaborarea in regim de urgent ă a
unei aplicatii de finanţ are, inclusiv documente suport in vederea obtinerii finant ării
nerarnbursabile pentru proiectul „Realizare instalatii de tratare rnecano-biologic ă prevăzute
prin Planul judetean de Gestionare a De şeurilor in judeţul IaIomiţa.„.
Prin altemativa selectat ă in eadrul PJGD Ialomita, este prev ăzută realizarea
urrnătoarelor instalaţii:
Staţie de sortare pentru de şeurilor reciclabile colectate separat
(10.000 tone/an) suprafaţă necesară eca. 0,5 ha;
Static de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an) - suprafat ă necesar ă cca. 1,4
ha;
Instalatii de tratare mecano-biologic ă (TMB) cn bio-uscare pentru tratarea
deş eurilor reziduale (treapta mecanic ă cu capacitate de 15.000 tone/an şi treapt ă
biologică cu capacitatea de 12.000 tone/an) - suprafa ţă necesară eca. 1,5 ha;
În cazul in care la elaborarea Aplicatiei de finan ţare nu se reu ş eşte integrarea
statiilor de transfer existente, este necesar ă identificarea de amplasamente pentru
construirea unor statii de transfer nou.
In aceste condiţii, estimăm eă pentm realizarea noilor investi ţii prevăzute de PJGD este
necesar ă o suprafat ă de minim 5 hectare.
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Pentru initierea achizitiei studiului de fezabilitate necesar realiz ării instalatiilor
TMB si a statiei de sortare, in prima etapă, este esential ă punerea la dispozitie a
terenurilor. Intruc ăt nicio UAT membră a ADI ECOO 2009 nu dispune de o suprafat ă
de teren pe care să o pună la dispozitie pentru realizarea investitiilor şi niei Judetul
Ialomita nu dispune de un teren care s ă intruneasc ă conditiile minime impuse de
este necesar ă cumpărarea unui teren pe care să fie construite investitiile
prevăzute de PNGD i PJGD pentru implementarea Sistemului de Management Integrat
al Deşeurilor in Judetul Ialomiţa.
Activitatea de depozitare a deşeurilor in Depozitul conform de la Slobozia este
desfăsurată de un operator de drept privat, autorizat potrivit prevederilor legale.
Potrivit Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1/2017 (actualizat ă la 15.06.2018) şi a
Acordului Integrat de Mediu nr. 4/2004, terenul pe suprafaţa eăruia se află Depozitul
conform, este in proprietatea operatorului, respectiv societatea VIVANI
SALUBRITATE S.A., fiind dobAndit in baza contractului de vănzare-cump ărare fir.
1280/26.03.2004.
Conform estimărilor realizate la elaborarea PJGD, eantitatea de deseuri
depozitat ă anual este de cca. 7.600 t in anul 2024 Wand se presupune CR vor intra in
operare noile instala ţii pentru tratarea de şeurilor) şi scade treptat p ănă la cca. 4.700 tone
in anul 2040 Practic, cantitatea de deşeuri care va necesita depozitare odat ă cu
implementarea plauului, reprezint ă mai putin de 1/4 din cantitatea care a fast depozitată
in anul 2018. Aceast ă scădere semnificativă are două cauze: pe de o parte obiectivele de
pregătire pentru reutilizare şi reciclare cresc (ceea ce inseamn ă ere şterea continuă a
cantitătilor de deşeuri colectate separat şi implicit o reducere a cantitătilor de deseuri
colectate Tn amestec care ajung la depozit) iar pe de altă parte deşeurile colectate in
amestec vor fi tratate inainte de depozitare in instalatia TMB cu bio-uscare, ceea cc
duce iarăşi la o scădere a cantitătii. Cantitatea total ă de deşeuri depozitată estimată prin
PJGD pentru intreaga perioad ă de planificare (2019 — 2040) este de cca. 287.000 tone.
Realizarea instalaţiflor TMB are drept scop asigurarea trat ării corespunz ătoare a
deseurilor municipale i asimilate acestora, reduc ănd astfel cantit ătile de deşeuri

eliminate prin depozitare, prin solutii alternative de reciclare, valorificare energetic ă
tratare biologic ă, atingând tintele impuse de legislatie privind gestionarea de şeurilor.
Pentru a asigura tratarea intregii eantit ăti de de şeuri recielabile colectate (15.000 to/an)
optiunea tehnic ă selectat ă prin PJGD este una mixt ă, sortarea manual ă şi sortarea semiautomată. Astfel, pc lăngă upgradarea sta ţiei de sortare de la Tăndărei, se propune
păstrarea tehnologiei de sortare manual ă, upgradarea const ănd in inlocuirea
echipamentelor existente i asigurarea unor conditii de lucru conforme. Staţia de tratare
mecanică detinută i operat ă de care S.C.Vivani S.A. va fi utilizat ă pan ă la
implenientarea SMID, ulterior, intreaga cantitate de deş euri reziduale colectat ă urmând
să fie tratat ă în noua instalatie TMB, in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legislative
privind pre-tratarea de ş eurilor inaintea depozitării.
Având in vedere aspectele prezentate, Directia de Investiţii i Servicii Publice
propune aprobarea achizition ării unui teren Cu suprafata de aproximativ 5 ha, pentru
realizarea investitiilor prev ăzute de PJGD
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Cerintele minime necesare la alegerea amplasamentelor pentru instalatiile de
tratare a de şeurilor sunt:
Amplasamentul instalatiilor TMB s ă fie situat in apropierea depozitului conform, la
o distantd de maxim 15 km, pentru reducerea cheltuielilor de transport;
nu se vor situa n interiorul ariilor naturale protejate;
distanta p ănd la aşezdrile umane trebuie s ă fie de minim 200 m pentru statia de
compostare, respectiv 500 m pentru instalatiile de tratare mecano-biologic ă;
nu se vor situa in zonele de protectie a surselor de apa, a ş a cum este mentionat în
legislatia specified din domeniul gospoddrii apelor;
nu se vor situa in zone expuse la inundatii, alunec ări de teren, eroziuni.
Accesul la utilit ăti:
a) Existentd drum de acces la amplasament;
Acces la drum public (national, judetean, comunal sau drum de exploatare aflat
in domeniul public al unei localităti);
b) Disponibilitatea facil ă de eoneetare la reteaua eleetried
c) Disponibilitatea de conectare la infiustructura de ap ă-canal
Valoarea estimat ă a achizitiei este 750 mu i lei, TVA inclus.
Avănd in vedere cele prezentate, propunem aprobarea achizition ării terenului descris.
Achizitia se va realiza printr-o procedur ă interriă, care va fi aprobat ă inapreună
cu componenta comisiei de evaluare a ofertelor prin dispozitie a pre şedintelui
Consiliului Tudetean Ialomita.
Director Executiv,
Cristian Vlad
Intocmit,
Consilier,
Doina Ro şca
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