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PROJECT DE HOTARARE nr.
privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investilii
„ Instalaţii de tratare rnecano-biologic ă prev ăzute prin Planul Judelean de Gestianare a Deseurilor in
Juderul laiondla"

Consiliul Judetean lalomita,
Av ănd in vedere:
- Referatul de aprobare
.12.2021 a Presedintelui Consiliului Judetean
Ialomita,
Examin ănd;
Raportul de specialitate nr.
din
9.12.2021 al Directiei
Servicii
Pub/ice;
- Avizul nr.
din
.12.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Avizul yr.
din
.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regionald protectia mediului ş i turism,
In conformitate cu:
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) şi al/n. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Cody? administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile art. 3, art. 5 al/n. (2) si anexa nr. 1 din Hotcirarea de Guvern nr, 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitil finantate din fonduri pub/ice, cu modifidirile şi complet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărcirii de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationak de gestionare
a deseurilor 2014-2020;
- prevederile Hotărării de Guvern nr. 942/201 7 privind aprobarea Planuluinational de gestionare a
deseurilor;
- prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor,
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific &de ş i completă rile ulterioare,
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HOTARAr$TE
Art.1 Se aprobă Nota conceptuală ciferentei obiectivuhti de,, fnstalatii de trakire mecano-biologicd
prevdzute prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Ialomija", prevăzutei In anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărare.

Conal lul Judetean lalornIta
Cod FP -07-06, 0E1.2 vers.0

1111111
0000122647

Art.2 Sc imputerniceste Pre,sedintele Consiliului Judefean Ialomiţa, sei modifice prin dispozitie
continutul Notei conceptuale în cazul aparitiei unor modificeiri legislative sau al unor modificeiri de ordin
tehnic,
Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteireire va fi comunicatei spre
ducere indeplinire Directiei Investitii şi Servicii Pub/ice, Directiei Buget Finante si, spre sal*, Institutiei
Prefectului —Judetul Ialornita, urmeind a fi publicată pe site-ul Consiliului Jude/can Ialomila, sectiunea
"Monitorul Oficial al Judetului",

PREFEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeduliii
Adrian Robert IONESCLI

Cod FP -07-06, Ed 2 vers.0
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Se aprob ă,
Presedinte,
Marian Pavel
NOTĂ CONCEPTUALĂ
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: "Instalatii de tratare mecano-biologic ă prey te prin
Planul Jrudetean de Gestionare a De ş eurilor in Judetul Ialornita"
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Judetean Ialomi ţa
1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţiar): Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investi ţiei: Judeţul Talomiţa

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1. Scurt ă prezentare privind:
a) deficiente ale situa ţiei actuale;
Pe teritoriul judetului Ialomi ţa nu functioneaz ă în prezent nicio instalatie autorizat ă de tratare mecanobiologică a de ş eurilor municipale. Metoda de tratare trebuie s ă pună in aplicare ierartna de gestionare a
deseurilor şi să urmărească cel mai bun rezultat privind mediul. Astfel, metoda de tratare aplicat ă
trebuie să asigure sortarea/selectarea de şeurilor reciclabile şi tratarea fractiunii biodegradabile. Numai
4,4% din de şeurile depozitate stint supuse in prealabil unor operatii de tratare care indeplinesc, eta
prevederile legislative, eat şi criteriile Malagrotta.
La nivelul judetului sunt necesare investitii pentru instalatiile de tratare mecano-biologice prev ăzute in
Planul Judetean de Gestionare a De şeurilor. Aceste investitii sunt necesare in dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a de şeurilor in eonditii de management eficient al resurselor care s ă asigure
creşterea standardului de viat ă al populatiei şi imbunătăfirii calitătii factorilor de mediu din judetul
Ialomita. Investiţia cc se dore şte a fi făcută eontribuie la realizarea obiectivelor stabilite la nivel
national prin PNGD şi la nivel judetean prin PJGD.
Avănd in vedere c ă instalatiile de tratare mecano-biologic ă nu se mai finanteaz ă pe viitoarea perioad ă
de programare este urgent ă depunerea Aplicaţiei de finatare pentru TMB prin POTM 2014-2020.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Instalatia TMB are drept scop asigurarea tratarii corespunz ătoare a de şeurilor municipale, reducand
astfel cantit ătile de deşeuri eliminate prin depozitare cu ajutorul solu ţiilor alternative de reciclare, valorificare energetic ă i tratare biologic ă, atingand tintele privind gestionarea de şeurilor. De asernenea,
Instalatia TMB este o component important ă în Sistemul de Management Integrat al De ş eurilor care va
fi implementat la nivelul jude ţului.

c) impactul riegativ previzionat in cazul nerealiz ării obiectivului de investitii
Nerealizarea instalatiilor de tratare mecano-biologic ă va conduce la nerealizarea SMID şi, implicit a
obiectivelor ş i tintelor in gestionarea deseurilor.

2.2. Prezentarea, dup ă caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zon ă, în vederea justific ării necesităţii realizării obiectivului de investitii propus
Stella de Tratare Mecano-Biologie ă a Deşeurilor Biodegradabile Ploie şti, va avea o capacitate de
prelucrare de 150.000 tone! an, scopul s ău fund acela de a complete infrastructure existent ă la nivelul
judetului Prahova in ceea cc prive şte gestionarea de şeurilor. Aceasta va trata deseurile reziduale

deseurile verzi (de şeurile biodegradabile din grădini, parcuri i pie ţe) colectate din jude ţul Prahova.
Capacitatea total ă a staţiei TMB Ploieş ti va fî de 150.065 tone/an, din care de şeuri reziduale 146.960
tone/an ş i deşeuri biodegradabile din gr ădini, parcuri şi pieţ e 3.104 tone/an. Valoarea lucr ărilor
aferente Sta ţiei de Tratare Mecano-Biologic ă a Deseurilor Biodegradabile Ploiesti este de
61.531.405,20 lei, inclusiv TVA şi are o durat ă de realizare de 18 luni, de la data ordinului de incepere,
in acest termen fund incluse etapele de proiectare, executie a lucr ărilor i testare a echipamentelor.
2.3. Existen ţa, dup ă" caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul cărora se poate incadra obiectivul de investitii propus
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor Ialomita, elaborat in conformitate cu Planul National de
Gestionare a De şeurilor a fost aprobat prin hot ărărea nr.86727.04.2021, are scopul de a stabili cadrul
pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a de şeurilor, care s ă asigure indeplinirea objectivelor şi tintelor asumate la nivel national prin:
- definirea obiectivelor si ţintelor judetene in conformitate cu obiectivele şi tintele Planului National de
Gestionare a Deseurilor, precum şi obiectivelor ş i tintelor existente la nivel european;
- abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea de ş eurilor care fac obiectul planific ării la nivel
judetean.
De asemenea, PJGD serve şte ca baz ă pentru: stabilirea necesarului de investitii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor care fac obiectul planific ării; realizarea si dezvoltarea sistemelor de management integrat al de şeurilor la nivel judetean; elaborarea proiectelor pentru obtinerea finan ţării.
Printre investitiile prioritare identificate prin PJGD (conform estim ărilor din PNGD) sunt
investitii in instalaţii de tratare mecano-biologic ă (tratarea de şeurilor reziduale se va realiza intr-o Statie de tratare mecano-biologic ă cu bio-uscare (treapta mecanic ă 15.000 tone/an, treapta biologic ă
12.000 tone/an).
2.4. Existenta, dup ă caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligă partea romfin ă
la realizarea obiectivului de investitii
Instalatiile TMB stint necesare indeplinirii regulilor Malagrotta i pentru reducerea cantit ătilor de
deş euri depozitate, jar realizarea acestor instalatii reprezint ă o prioritate inajor ă in aceast ă perioadă de
programare (POIM) ş i mai departe 'in eadrul PNRR. Conform legislatiei, depozitarea de şeurilor este
permisă numai dacă de ş eurile sunt supuse in prealabil unor operatii de tratare fezabile tehnic şi care
contribuie la indeplinirea obiectivelor legislative. Una din prevederile Hot ărării Curţii Europene de
Justiţie in cazul C-323/13 (Malagrotta) este aceea c ă nu orice metod ă de pre-tratare trebuie implementat ă, ci aeeea care este cea mai adeevat ă pentru reducerea pe cat posibil a impaetelor negative
asupra mediului i s ănătătii umane.
2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiej
Obiectivul general al investitiei vizeaz ă reducerea cantit ăţii de material organic care unneaz ă a fi depozitată
În tratamentuI mecano-biologic, materialul rezidual este supus unei serii de operatii mecanice şi biologice care
vizează reducerea volumului de şeurilor şi stabilizarea acestora pentru a reduce emisiile de la eliminarea fmal ă.
În mod obi şnuit, operatiile mecanice, includ maruntirea si separ ă materialul rezidual în fractiuni care vor
tratate ulterior (compostare). Posibilit4ile de reducere a cantit ătii de material organic care urtneaz ă a Ii
depozitate in depozitele de deseuri sunt man, de 40-60%.
În coca cc prive şte reducerea la depozitare a cantit ăţii de deşeuri municipale, utilizarea Instalatiei TMB
(complementar celorlalte investitii) va asigura indeplinirea tintei de 10% incepand cu anul 2035, cu
conditia cre şterii gradului de uscare a deseului tratat in instalatia TMB şi depozitat.
În confonnitate cu proiec ţia fluxului de deşeuri gradul de valorifleare energetic ă a deşeurilor municipale in anul 2024 - estimat ca anul de func ţ ionare a instalatiilor noi in cazul alternativei selectate prin
Planul Judeţean de Gestiune a De şeurilor lalomita, este de circa 31%, asigur ănd indeplinirea acestui
obiectiv (15%).
De asemenea, in conformitate cu fluxul de de ş euri prezentat, in anul 2024, in cazul Alternativei 2, intreaga
cantitate de deseuri municipale generat ă este pre-tratat ă inaintea depozitării, asigurindu-se indeplinirea
obiectivului referitor la depozitarea numai a de şeurilor supuse in prealabilunor opera ţii de tratate
-
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3. Estimarea suportabilit ăţii investiţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţia obiectivului de investiţii, luAndu-se in considerare,
dup ă caz:
- costurile unor investiţii similare realizate;
standarde de cost pentru investi ţii similare.
Confoim estirnărilor din PJGD, care are ş i rolul de studiu de prefezabilitate, valoarea estimat ă a obiectivului de investiţii este de 34.000.000 lei.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investiţle, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in
funcţie de specificul obiectivului de investilii, inclusiv cheltuielile necesare pentru ob ţinerea avizelor, autoriza ţillor si acordurilor prevăzute de lege
- Elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren, documenta ţii pentru ob ţinerea certificatului
de urbanism, documentaţii pentru avize/acorduri/autorizatii, analiz ă cost beneficiu, analiz ă institutională, documentaţii procedură de evaluare a impactului asupra mediului etc: 697 000 lei
- Elaborare studii specifice: determinarea compozi ţiei deşeurilor municipal si similar, a indicelui de
generare a de şeurilor precum şi a potenţialului de colectare separate a biode şeuritor menajere şi similare la nivelul judeţului: 275 000 lei
- Taxe necesare ob ţinerii avizelor/acordurilor autoriza ţiilor: 40 000 lei
Proiect tehnic, detalii de execuţie, DTAC, verificare tehnic ă, asistenţă tehnică din partea proiectantului: 1.700.000 lei
3.3. Surse identificate pentru finan ţarea cheltuielilor estimate (in cazul finanţăril nerambursabile se va menţiona programul opera ţional/axa corespunz ătoare, identificat ă)
Prin Programul Operational Infrastructur ă Mare (2014-2020) se acord ă finantare nerambursabilă
proiecte de investiţii şi de sprijin penult preg ătirea proiectelor in sectorul de de şeuri, in cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condi ţii de management eficient al
resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de preg ătire pentru reciclare a de ş eurilor in Romănia.
Un aspect esenţial in aeordarea finarit ării este faptul c ă perioada de implementare a proiectului
trebuie s ă se ineadreze in perioada de eligibilitate (intre 1.01.2014-31.12.2023).

4. Informaţii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcţiei existente
Pentru realizarea instala ţiilor de tratare mecano-biologic ă (TMB) şi a celorlalte investi ţii prioritare din
Planul Jude ţean de Gestionare a De şeurilor, Consiliul Judetean Ialonaita a ini ţiat procedura de achizi ţie
a unui teren in suprafat ă de 50.000 inp. Intruc ăt Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul c ă
instalatiile TMB sunt necesare indepliniril regulilor Malagrotta şi pentru reducerea cantit ăţilor de
deseuri depozitate, iar realizarea acestor instalatii reprezint ă o prioritate major ă in această perioadă de
programare (POIM) ş i mai departe in cadrul PNRR., exist ănd posibilitatea ca acestea s ă nu mai poată Ii
finanţate prin viitorul program operational (PODD), a fost necesar ă prioritizarea realiz ării acestor incea mai urgent ă fiind construirea instala ţiilor de tratare mecano-biologic ă (TMB). Pentru incadrarea in termenul de depunere a eererii de finan ţare in cadrul Programului Operational Infrastructur ă
Mare (2014-2020), procedura de achizi ţie a elaborării studiului de fezabilitate (impreun ă cu celelalte
studii necesare acestei faze de proiectare) trebuie ini ţiată urgent, astfel hick este neeesar ă aprobarea
notei conceptuale si a temei de proiectare. Conform caietului de sarcini pentru achizi ţia terenului,
ofertantul declarat c ăştigător va respecta prevederile Legii 17/2014 privind uncle m ăsuri de reglementare a vanz ării-cump ărării terenurilor agrieole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr.
26872001 privind privatizarea societ ătilor comerciale cc de ţ in in administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

5. Particularit ăţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obieetivului de investiţii:
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a) descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
Terenul care va fi achizi ţionat va respecta cerin ţele minime ale amplasamentelor necesare construirii
instalaţiilor de tratare a de şeurilor:
Localizat in judetul Ialomita
Suprafată 50.000 mp
Distant ă mica faţă de depozitul conform S.C. Vivani SA, pentru reducerea cheltuielilor de
transport;
- Cea mai mica' latur ă s ă aibă minim 140 m.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente 0/sau c ăi de acces posibile;
Distanţa pănă la aşezările umane va fi de minim 500 m;
Terenul nu va avea regim de arie natural' protejat ă;
Terenul nu va fi situat in zonele de protectie a surselor de apa, conform cerintelor din domeniul
gospodării apelor;
Terenul nu va fi situat in zone expuse la inundatii, alunec ări de teren, eroziuni.
Terenul va avea acces la drum public (national, judetean, comunal sau drum de exploatare aflat
in domeniul public al unei
In cadrul studiului de fezabilitate vor fi incluse lucr ările necesere accesului (Lucr ări de drumuri de leg ătură cu arterele principale, Lucr ări de drumuri interioare).

c) surse de poluare existente in zon ă
Nu sunt cunoscute in acest moment activit ăti care conduc la poluarea zonei;

d) particularităti de relief;
- Relief de cempie
Suprafat ă plană

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă a zonei si posibilit ăti de asigurare a utilit ătilor;
Terenul pe care se va amplasa instala ţia TMB va indeplinii urm ătoarele condiţii:
Disponibilitatea facil ă de conectare la re ţeaua electric ă
Disponibilitatea de conectare la infrastructure de ap ă-canal
In cadrul studiului de fezabilitate vor fi analizate:
- Lucrări de instalatii pentru racordarea la reteaua de energie electric ă
- Lucrări de instalafii pentru alimentarea Cu ap ă, canalizare şi a sistemului anti-incendiu
Lucrările auxiliare de alimentare cu ap ă, canalizare ş i sisteme de protectie contra incendiilor vor fi proiectate conform necesit ătilor statiei şi posibilităţilor celor mai economice referitoare la surs ă .

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
măsura in care pot fi identificate;
Nu se cunosc reţele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament;

g) posibile obligatii de servitute;
Nu se curiosc obligatii de servitute. Acolo unde va fi cazul, Ofertantul terenului pe care se va amplasa
investitia va depune odat ă cu oferta, o declaratie pe proprie r ăspundere din care s ă rezulte acceptul
acestuia privind accesul beneficiarului pe restul de proprietate în vederea realiz ării lucrărilor de executie a instalaţiei de gestionare a de şeurilor descrise mai sus

h) condition ări constructive determinate de starea tehnic ă 0 de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra c ărora se vor face lucr ări de interventii, dup ă caz;
Nu se cunosc la acest moment. Sc vor analiza prin Studiul de fezabilitate.

i) reglement ări urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal 0 regulamentul local de urbanism aferent;
Reglement ări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ărilor specifice in cazul existentei unor zone
protej ate.
Pe terenul pe care va fi amplasat ă instalaţia TMB nu vor exista monumente istorice, situri arheologice,
şi nu va fi intr-o zon ă cu regim de arie natural protejat ă, conform cerintelor impuse de legislatia de
4

mediu. De asemenea, terenul pc care va fi amplasat ă instalaţia TMB nu se va afla in zonele de protectie a surselor de apa, ş i nici in zone expuse la inunda ţii, alunecări de tern, eroziuni.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:
a) destinatie si functiuni;
Depozitarea deseurilor este permis ă numai dac ă deseurile sunt supuse in prealabil unor operatil de
tratare fezabile tebnic. Altemativa 2, selectat ă prin PJGD prevede ca optiuni tehnice tratarea mecanobiologică cu biouscare a de şeurile reziduale (colectate in amestec): treapt ă mecanică 15.000 t/an,
treapt ă biologic:5', 12.000 to/an.
0 practic ă alternativ ă pentru tratarea deseurilor este uscarea de şeurilor. Acest proces incearc ă indep ărtarea apei din deseurile reziduale in eel mai seurt timp posibil. Procesul de biouscare se realizeaz ă prin
aerarea fortat ă a deş eurilor, ceea ce permite activarea reactiilor biachinaice care conduc la descompunerea frac ţiei uor biodegradabile. Rezultatul acestor reac ţii este producerea unei eantit ăţi marl de
căldură, care spore şte evaporarea umidit ăţii eontinute in de şeuri şi distrugerea microorganismelor patogene.
b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
Conform PJGD, tratarea deseurilor reziduale se va realiza intr-o Statie de tratare mecano-biologic ă cu.
bio-useare (treapta mecanic ă 15.000 tone/an, treapta biologic ă 12.000 tone/an).
Categoriile de deseuri pretabil a fi tratate sunt deseurile reziduale (eolectate in arnestec).
Procesul tehno1ogic urm ăreşte obtinerea unei frac ţii cu putere calorific ă ridicat ă (SRF) printr-un proces
de tratare aerob ă intens şi scurt ca durat ă a deşeurilor reziduale, care are ca scop sc ăderea continutului
de umiditate, urmat de sortarea mecanic ă si extragerea materialelor reciclabile, respectiv a materialelor
inerte. În interiorul reactoarelor Cu biouscare, de şeurile se usuc ă prin convectia aerului, c ăldura
necesară fund asigurată prin descompunerea exotermic ă a fracţiei care se descompune rapid. Biousearea este diferit ă de compostare prin incercarea de a usca ş i de a conserva cea mai mare parte a continutului de biomas ă din continutul deşeurilor, In lac s ă o stabilizeze complet.
Este o metod ă de pre-tratare in vederea valorific ă rii energetice, SRF-u1 produs urm ănd a fi co-incinerat
in fabricile de ciment
c) durata minim ă de functionare apreciat ă corespunzător destinatiei/functiunilor propuse;
20 de ani
d) nevoi/solicitări functionale specifice.
Aspecte importante luate in considerare:
Sensibilitate ridicatd în ceea ce privege condifille de media : Este necesar ă o gestionare atent ă a procesului deoarece conditiile climatiee adecvate sunt elemente esentiale pentru succesul procesului de
biouseare.
Sensibilitate in ceea cc privege conditille de proces Cel mai important parametru care afecteaz ă efieienta procesului de biouscare este umplerea omogen ă a usc ătoarelor
Titnp de tratare biologicd : 5-14 zile in condiţii aerobe
Produs: in urma trat ării aerobe rapide cu bio-uscare rezult ă deseuri reziduale uscate, din care au fost
separate componentele cu valoare caloric ă scăzută ş i deseurile inerte.
SRE (50%), ap ă şi CO2 (25%), inerte (20%) ş i metale (5%)
Existenta pieţei pentru produsul rezultat : Prezintă un rise de piată ridicat, valorificarea SR_F rezultat
in urma trat ării depinzănd de capaeit ătile de functionare a fabricilor de ciment
Acestea sunt cerin ţe minirnale. Elementele neeesare vor fi detaliate cu precizie prin Studiul de
fezabilitate.
7. Justificarea necesit ătii elaboră rii, dup ă caz, a:
- studiulni de prefezabifitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii;
Realizarea Instalatiilor de tartare mecano-biologic ă nu este un obiectiv major de investitii.
5

- expertizei tehnice şi după caz, a auditului energetic on a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente;
Nu este cazul
— unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiiie şi permisivitătile
asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.
Nu este cazul.
,

Director Executiv,
Cristian Via
Consilier,
Doina Ro şca
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REFERAT DE APROBARE
la prolectul de hotărfire privind aprobarea Notei coneeptuale aferent ă oblectivulul de investitii
„ Instalatii de tratare mecano-biologle ă prevăzute prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in
judetul Ialonalta "

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptual ă aferent ă
obiectivului de investitii „ Instalatii de tratare mecano-biologic ă prevăzute prin Planul Judetean de
Gestionare a De şeurilor in judeţul Ialomiţa ".
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hot ărărea de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi continutul-cadru al documentaiiilor tehnieo-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modific ările ş i completările ulterioare, "elaborarea studiului de
prefezabilitate, dup ă caz, a studiului de fezabilitate on a documentatiei de avizare a luer ărilor de interventii
este conditionat ă de aprobarea prealabil ă de c ătre beneficiarul investitiei a notei conceptuale".
Nota coneeptual ă, potrivit art. 3 aim. (1) ş i (2) din Hot ărărea de guvem nr. 907/2016, este o
documentatie intocinită in scopul justific ării necesitătii şi oportunitătii realizării unui obiectiv de investitii,
finantat total sau partial din fonduri publice, prin intennediul c ăreia se evidentiaz ă datele preliminare
necesare implement ării obiectivului de investitii propus şi se prezintă informatii cu privire la estimarea
suportabilit ătii investitiei publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit i un model cadru, care
este prev ăzut in anexa ny. 1 a aceluia ş i act normativ,
Prin Hotărărea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 86 din 27.04.2021 a fast aprobat Planul Judetean de
Gestionare a De şeurilor In judetul talomiţa prin care au fost stabilite investi ţii prioritare necesare indeplinirii
obiectivelor ş i tintelor impuse de legislaţia in domeniul gestion ării deşeurilor.
Planul Judetean de Gestionare a De şeurilor in judetul Ialomita prevede ea tratarea de şeurilor s ă se
realizeze prin instalatii de tratare mecano-biologic ă cu bio-uscare ( TMB). Conform estim ărilor din PJGD,
care are şi rolul de studiu de prefezabilitate, valoarea total ă a investiţiei este de 34.000.000 lei.
Programul Operational Infrastructur ă Mare 2014-2020 ofer ă posibilitatea finantării nerambursabile
pentru proiecte de investi ţii ş i de sprij in in domeniul gestion ării de şeurilor, in vederea reducerii nunn ărului de
depozite neconforme ş i cresterea gradului de reeiclare.
Astfel, se impune efectuarea tuturor demersurilor necesare depunerii aplica ţiei de finantare pentru
instalaţii de tratare mecano-biologic ă cu bio-uscare ( TMB) prin POIM 2014-2020.
Avănd în vedere prevederile Hot ărării de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare, în prealabil, este necesar ă elaborarea ş i
aprobarea Notei conceptuale de care beneficiarul investitiei
Nota conceptual ă cuprinde necesitatea şi oportunitatea obieetivului de investitii, estimarea
suportabilit ătii investitiei publice, informaţ ii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
constructiei existente, particularit ăti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii, descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii propus, din punct de vedere tehnic şi
functional, precum şi justificarea necesitătii elabor ării documentatiilor necesare realiz ării proiectului.
Cons Ilul Judetsan Wows
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Totodată, prin Nota conceptual ă se estimeaz ă valoarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a
documentatjei tehnico-economice aferente obieetivului de investitje, precurn şi pentru elaborarea altor
studij de specialitate in fimetie de specificul obieetivului de investitii, inclusiv cheltuielile neces are
pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor şi acordurilor prev ăzute de lege.
Constatând c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consjliului Judetean
Ialomita adoptarea hot ărkii in forma şi corrtinutul prezentate in project.

PREŞEDINTE
MARIAN P EL

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia
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40,
RAP ORT LA PROIECTUL DE HOTĂRARE

privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE aferent ă obiectivului de investitii:
"Instalatii de tratare mecano-biologic ă prevăzute prin Planul Judetean de Gestionare a
De ş eurilor in Judqul Ialoiniţa"
Prin Planul Judetean de Gestionare a De şeurilor in Judetul Ialomita, aprobat prin hot ărărea
Consiliului Judeţean Ialomita nr. 86 din 27.04.2021, conform variantei selectate, au fost stabilite
investitiile prioritare necesare indeplinirii obiectivelor i tintelor impuse de legislatia in dotneniul
gestionării deşeurilor. Printre acestea figureaz ă şi realizarea de Instalatii de tratare mecanobiologică (TMI3) cu biouscare - treapta xnecanica si treapt ă biologică, in valoare estimat ă de
6.647.340 Euro.
Metoda de tratare trebuie s ă pună in aplicare ierarhia de gestionare a de şeurilor i să
urmăreasc ă cel mai bun rezultat privind mediul. Astfel, prin tratarea aplicat ă Instalatia TMB trebuie
să asigure sortarea/selectarea de şeurilor reciclabile i tratarea fractiunii biodegradabile.
Aceste investitii sunt neeesare in dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a de ş eurilor in condiţii
de management eficient al resurselor care s ă asigure cre şterea standardului de viat ă al populaţiei şi
Tmbunătătirii calitătii factorilor de mediu din jude ţul Ialorniţa.
Investitia cc se dore şte a fi făcută contribuie la realizarea obiectivelor stabilite la nivel
national prin PNGD şi la nivel judeţean prin PJGD.
Instalatia TMB are drept scop asigurarea trat ării corespunz ătoare a de şeurilor municipale,
reducand astfel cantit ătile de de ş euri eliminate prin depozitare cu ajutorul solutiilor alternative de
reciclare, valorificare energetic ă ş i tratare biologic ă, atingănd ţintele privind gestionarea de şeurilor.
De asemenea, Instalatia TMB este o component important ă in Sistemul de Management Integrat al
Deşeurilor care va fi implementat la nivelul judetului.
Conform Hotărarii nr. 907729.11.2016 elaborarea documentatiilor tehnico-economiee este
conditionat ă de elaborarea prealabil ă de c ătre beneficiarul investitiei a notei conceptuale.
Pentru obiectivele noi de investitii este necesar ă elaborarea şi aprobarea notei conceptuale care
evidentiaz ă datele preliminare necesare implement ării obiectivului de investitii propus ş i prezint ă
informatii cu privire la estimarea suportabilit ătii investitiei publice.
In vederea derul ării cu celeritate a procedurilor instituite de HG 907729.11.2016, propunern plenului
autoritătii deliberative s ă imputemicease ă Preşedintele Consiliului Jude ţean lalomi ţa să reactualizeze
prin dispozitie, on de c ăte on este nevoie eontinutul notei conceptuale, in cazul unor modific ări de
ordin legislative sau de natur ă tehnic ă.
Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investitiei vizeaz ă reducerea eantit ătii de
material organic care utmeaz ă a Ii depozitat ă in tratamentul mecano-biologic, rnaterialul rezidual este
supus unei serii de operatii mecanice şi biologice care vizeaz ă reducerea volumului de şeurilor şi
stabilizarea acestora pentru a reduce ernisiile de la eliminarea final ă. in mod obisnuit, operaţiile
rnecanice, inelud m ăruntirea Si separ ă materialul rezidual in fractiuni care vor fi tratate ulterior
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(compostare). Posibilit ătile de reducere a cantit ătii de material organic care urmeaz ă a fi depozitate
in depozitele de de ş euri sunt marl, de 40-60%.
În ceea ce prive şte reducerea la depozitare a cantit ătii de de şeuri municipale, utilizarea Instalatiei
TMB (complementar celorlalte investitii) va asigura indeplinirea tintei de 10% incepand cu anul 2035,
cu conditia cre şterii gradului de uscare a de şeului tratat in instala ţia TMB ş i depozitat.
În conformitate cu proiectia fluxului de de şeuri gradul de valorificare energetic ă a deşeurilor
municipale in anul 2024 - estimat ca anul de functionare a instalatiilor noi in cant! altemativei
selectate prin Planul Judetean de Gestiune a De ş eurilor Ialomita, este de circa 31%, asigurand
indeplinirea acestui obiectiv (15%). De asemenea, in conformitate cu fluxul de de şeuri prezentat, in
anul 2024, in cazul Altemativei selectate, intreaga cantitate de de ş euri municipale generat ă este pretratată inaintea depozit ării, asigurandu-se indeplinirea obiectivului referitor la depozitarea numai a
deşeurilor supuse in prealabil unor opera ţ ii de tratate
Beneficiar: Judetul lalotnita
Sursa de finantare:
Prin Programul Operational Infrastructur ă Mare (2014-2020) se acord ă finanţare nerambursabil ă
pentru proiecte de investi ţii şi de sprijin pentru preg ătirea pro tectelor in sectorul de de şeuri, in cadrul
Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient
al
resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ărului depozitelor neconforme i cre şterea
gradului de preg ătire pentru reciclare a de şeurilor in Romania.
instalaţiile de tratare mecano-biologic ă nu se mai finanteaz ă pe viitoarea
Avand in vedere c ă
perioadă de
programare, este urgent ă depunerea Aplicatiei de finatare pentru TMB prin
POIM 2014-2020.
Estitnarea suportabiliteitii investitiel publice :
Confoim estimărilor din PJGD, care are ş i rolul de studiu de prefezabilitate, valoarea estimat ă a
obiectivului de investitii este de 34.000.000 lei.

Estimarea cheltuielilor pen tru proiectarea, pe faze, a docurnentatiei tehnico-econotnice aferente
obiectivului de investitie, precutn şi pentru elaborarea altor studii de specialitate in fitnclie de
specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuiellle necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatillor şi acordurilor previtzute de lege:
- Elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren, documentatii pentru obtinerea
certificatului de urbanism, documentatii pentru avize/acorduri/autoriza ţii, analiză cost beneficiu,
analiză institutională, documentatii procedură de evatuare a impactului asupra mediului etc:
697 000 lei
- Elaborare studii specifice: determinarea compozitiei de şeurilor municipal şi similar, a indicelui
de generare a deseurilor precum şi a potentialului de colectare separate a biode şeurilor menaj ere
ş i similare la nivelul judetului: 275 000 lei
- Taxe necesare obtinerii avizelor/acordurilor autorizatiilor: 40 000 lei
- Project telmic, detalii de executie, DTAC, verificare tehnic ă, asistent ă tehnic ă din partea
proiectantului: 1.700.000 lei
Anexăm prezentului raport Note Conceptual ă.
Director Executiv,
Cristian Vlad
Into cmit,
Consilier Doina Rosca
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