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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă  obiectivului 

de investitii „ instalatii de tratare rnecano-biologic ă  prevă zute prin Planul ludetean de 
Gestionare a Deseurilor Fn judetul lalomita " 

Consiliul Judetean lalomita, 
Aveind în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  le-M(e/2021  - 6  din 09  .12.2021 a Preş edintelui 

Consiliului Judetean laic mita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.02 '981,0   /2021 - 6  din 09  .12.2021  of Directiei 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2021- 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism, 
Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 	 din 	.12.2021 privind 

aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de  investi ţ ii,, de tratare 
mecano-biologic ă  prevă zute prin Planul Judetean de Gestionare a Deş eurilor  în judetul 
lalomita", 

În conform  itate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent-a a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) 51 anexa nr. 2 din Hotă ră rea de Guvern 
nr. 907/2016 privind etapele de  elabo  rare  ş i continutul-cadru 01 documentatillor tehnico-
economice oferente obiectivelor/praiectelor de investitii finantate din fan dun  pub/ice, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finontele pub/ice locale, cu modific ă rile 5i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă rarii de Guvern nn.  870/2013 privind aprobarea Strategiei 
nationale de  gestion  are a deş eurilor 2014-2020; 

- prevederile Hotă rarli de Guvem nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national 
de  gestion  are a deş eurilor; 
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- prevederile Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 
deş eurilor; 

prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea de ş eurilor, 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş í complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RA$TE: 

Art.1 Se aprob ă  Tema de proiectare aferentă  obiectivul de investitii „ instalatii de 
tratare mecano-biologică  prevă zute prin Planul Judetean de Gestionare a Deş eurilor in 
judetul lalornita ", prev ă zută  "in anexa care face parte integrantă  din prezento hot6r6re. 

Art.2 Se imputernice ş te Preş edintele Consiliului Judetean laiomi ţ a, s6 reactualizeze 
prin dispozitie, in functie de modific6rile legislative sou de natura tehnic ă , continutul 
Temei de proiectore. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al ludetului laiomi ţ a, prezenta hotă rare va fi 
comunicat6 spre ducere la Indeplinire Directlei invest/ti/ ş i Servicii Publice ş i, spre 
Directiel Buget Finante Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urmand a fi publicat6 
pe site-ul Consiliului ludetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian —Robert IONESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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Se aprob ă , 
Presedinte, 

Marian Pav I 

TEMA DE PROIECTARE 

1. Inforrnatii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii: „Instala ţ ii de tratare mecano-biologic ă  prevă z te prin Planul 

Judeţ ean de Gestionare a Deseurilor in judetul Ialomita" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
1.3. Elaboratorul temei de proiectare: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
1.4. Beneficiarul investi ţ iei: JUDETUL IALOMITA 
2. Date de identificare a obiectivului de investitii 
2.1. Informa ţ ii privind reghnul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construc ţ iei existente, 

documentatie cadastral ă : 
Pentru realizarea instalatiilor de tratare mecano-biologic ă  (TMB) ş i a celorlalte investitii prioritare din 
Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor, Consiliui Judetean Ialomita a initiat procedura de achizi ţ ie a 
unui teren in suprafat ă  de 50.000 mp. Intnicat Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul c ă  
instaiaţ iile TMB sunt necesare indeplinirii regulilor Malagrotta i pentru reducerea cantit ă tilor de de ş euri 
depozitate, jar realizarea acestor instala ţ ii reprezint ă  o prioritate major ă  in aceast ă  perioad ă  de 
programare (POIM) ş i mai departe in cadrul PNRR., existand posibilitatea ea acestea s ă  nu mai poată  fi 
finantate prin viitorul program operational (PODD), a fost necesar ă  prioritizarea realiz ă rii acestor 
investitii, cea mai urgent ă  fiind construirea instalatiilor de tratare mecano-biologic ă  (TMB). Pentru 
incadrarea in termenul de depunere a cererii de finantare in cadrul Programului Operational 
Infrastuctur ă  Mare (2014-2020), procedura de achizitie a elabor ă rii studiului de fezabilitate (impreun ă  
cu celellalte studii necesare acestei faze de proiectare) trebuie ini ţ iată  urgent, astfel 'Meat este necesar ă  
aprobarea temei de proiectare, care va Ii anex ă  la caietul de sareini al achizi ţ iei. Conform caietului de 
sareini pentru achizitia terenului, ofertantul declarat ca ş tig ă tor va respecta prevederile Legii 17/2014 
privind uncle rn ă suri de reglementare a vanz ă rii-cump ă ră rii terenurilor agricole situate in extravilan ş i de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ ă tilor comerciale cc detin in administrare 
terenuri proprietate public ă  ş i privată  a statului cu destinatie agrieol ă  ş i infiin ţ area Agen ţ iei Domeniilor 
Statului 

2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/proprise pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii, dup ă  caz: 
a) descrierea suceint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata terenului, 

dimensiuni in plan): 
Terenul care va Ii achizi ţ ionat va respecta cerin ţ ele minime ale amplasamentelor necesare construirii 

instalatillor de tratare a de ş eurilor: 
- Loealizat in judeţ ul Ialomita 

Suprafat ă  50.000 mp 
- Distantă  mica faţă  de depozitul conform S.C. Vivani S.A, pentru reducerea cheltuielilor de transport; 

Cea mai mica latur ă  s ă  aib ă  minim 140 m. 
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b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente 0/sau c ă i de acces posibile: 
Distan ţ a p ă nă  la a ş ez ă rile umane va fi de minim 500 m; 

Terenul nu va avea regim de arie natural ă  protejat ă ; 

Terenul  flu va f situat in zonele de protec ţ ie a surselor de apa, conform cerin ţ elor din domeniul 
gospod ă rii apelor; 

Terenul nu va fi situat in zone expuse la inunda ţ ii, alunec ă ri de teren, eroziuni. 

Terenul va avea acces la drum public (national, jude ţ ean, comunal sau drum de exploatare aflat in 
domeniul public al unei localit ăţ i). In cadrul studiului de fezabilitate vor fi incluse lucr ă rile necesare 
accesului (Lucr ă ri de drumuri de leg ă tură  cu arterele principale, Luceari de drumuri interioare). 

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

d) particularit ă ti de relief: 
- Relief de c ă mpie 
- Suprafa ţă  plană  

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilit ă tilor: 
Terenul pe care se va amplasa instala ţ ia TMB va indeplinii urm ă toarele conditii: 

Disponibilitatea facil ă  de conectare la re ţ eaua electric ă  : distantă  maximă  100 m 
- Disponibilitatea de conectare la infrastructura de ap ă -canal: distant ă  maxima' 100 m 
In cadnil studiului de fezabilitate vor fi analizate: 

Lucră ri de instalatii pentru racordarea la re ţ eaua de energie electric ă  
- Lucr ă ri de instalatii pentru alimentarea cu ap ă , canalizare si a sistemului anti-incendiu 
Lucră rile auxiliare de alimentare cu ap ă , canalizare si sisteme de protectie contra incendiilor vor fi 
proiectate conform necesit ă tilor statiei i posibilit ă tilor celor mai economice referitoare la sursd. 

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare: 
Nu se cunosc retele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament; 

g) posibile obligatii de servitute: 
Nu se cunosc obliga ţ ii de servitute. 
Acolo unde va fi cazul, Ofertantul terenului pe care se va amplasa investi ţ ia va depune odat ă  cu oferta, 
o declaratie pe proprie r ă spundere din care s ă  rezulte acceptul acestuia privind accesul beneficiarului pe 
restul de proprietate in vederea realiz ă rii lucr ă rilor de executie a instala ţ iei de gestionare a deseurilor 
descrise mai sus. 

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

reglementă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal 0 regulamentul local de urbanism aferent; 
Reglementă ri 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 iniediat inveeinat ă ; existenta condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate sau de protectie: 
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Pe terenul pe care va fi amplasat ă  instalaţ ia TMB nu vor exista monumente istoriee, situri 
arheologice, ş i nu va fi intr-o zon ă  cu regim de arie natural protejat ă , conform cerin ţ elor impuse de 
legislaţ ia de mediu. 
De asemenea, terenul pe care va fi amplasat ă  instala ţ ia TMB nu se va afla în zonele de protec ţ ie a surselor 
de apa, ş i nici in zone expuse la inunda ţ ii, aluneedri de teren, eroziuni. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic ş i functional: 

a) destinatie ş i functiuni: 

Depozitarea de ş eurilor este permis ă  numai dac ă  de ş eurile sunt supuse in prealabil unor opera ţ ii de 
tratare fezabile tehnie. Altemativa 2, selectat ă  prin PJGD prevede ea op ţ iuni tehnice tratarea mecano-
biologică  cu biouscare a deseurile reziduale (colectate in amestec): treapt ă  mecanic ă  15.000 t/an, 
treapt ă  biologică  12.000 to/an. 

0 practic ă  alternativ ă  pentru tratarea de ş eurilor este uscarea de ş eurilor. Acest proces incearc ă  indep ă rtarea 
apei din de ş eurile reziduale in cel mai scurt timp posibil. Procesul de biouscare se realizeaz ă  prin aerarea 
forţ ată  a de ş eurilor, eeea cc permite activarea reac ţ iilor biochimice care conduc la descompunerea frac ţ iei 
u ş or biodegradabile. Rezultatul acestor reac ţ ii este producerea unei cantit ăţ i man i de c ă ldură , care spore ş te 
evaporarea umidit ăţ ii conţ inute in de ş euri ş i distrugerea microorganismelor patogene. 

b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate : 
Conform PJGD, tratarea de ş eurilor reziduale se va realiza intr-o Sta ţ ie de tratare rnecano-biologic ă  cu 
bio-uscare (treapta mecanic ă  15.000 tone/an, treapta biologic ă  12.000 tone/an). 
Categoriile de de ş euri pretabil a fi tratate sunt de ş eurile reziduale (colectate in amestec). 
Procesul tehnologie urm ă re ş te ob ţ inerea unei frac ţ ii cu putere calorific ă  ridicat ă  (SRF) printr-un proces 
de tratare aerobd intens i scurt ca durat ă  a deeurilor reziduale, care are ca scop sc ă derea con ţ inutului de 
umiditate, urmat de sortarea mecanic ă  ş i extragerea materialelor reciclabile, respeetiv a materialelor 
inerte. 
În interiorul reactoarelor cu biouscare, de ş eurile se LISUC ă  prin convee ţ ia aerului, c ă ldura necesar ă  fund 
asigurată  prin descompunerea exotermic ă  a frac ţ iei care se descompune rapid. Biouscarea este diferit ă  
de compostare prin incercarea de a usca ş i de a conserva cea mai mare parte a con ţ inutului de biornasd 
din conţ inutul deeurilor, in toe s ă  o stabilizeze complet. 
Este o metod ă  de pre-tratare în vederea valorific ă rii energetice, SRF-ut produs urmdnd a fi co-incinerat in 
fabricile de eiment 

b) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale construc ţ ici in conformitate cu 
cerintele func ţ ionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoiiiu ş i de mediu in vigoare 

Stafia de Tratare Mecano-biologic ă  cu biouscare (TMB) const ă  in: 
- Zon ă  de recep ţ ie de ş euri (intr-o cl ă dire metalied semi-inchisd) 
- Cl ă direa de pre-tratare 

Zona de biostabiliz are 
- Zona de m ă turare/rafinare (sub un acoperi ş  metalic) 
- Cl ă dire administrativd 
Suprafaţ a ocupată  de Staţ ia TMB este de aproximativ 1,5 ha. 
Uscarea biologic ă  va avea 1oc fie in hale deschise fie in bioreactoare (tip garaj). Tratarea mecanic ă  a 
de ş eurilor inainte de tratarea biologic ă  (de exemplu, m ă run ţ irea) permite preg ă tirea de ş eurilor pentru 
procesul de bionscare. 
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Ce! mai important parametru care afecteaz ă  eficienţ a procesului de biouscare este umplerea onaogen ă  a 
use ă toarelor. Usc ă toarele au in general forma dreptunghiular ă  i sunt etan ş e, pentru evitarea emisiilor de 
rnirosuri sau alte gaze. De ş eurile reziduate sunt ţ inute in uscă toare timp de 5-14 zile, in condi ţ ii aerobe. 
Aerul este introdus prin partea de jos ş i este recirculat de mai multe ori pan cand CO2 dep ăş e ş te 
valoarea limit ă , apoi este introdus intr-o unitate regenerativ ă  de oxidare tennic ă  (RTO). Umiditatea 
produsului final este mai mic ă  de 20%. Produsul final (SRF) este utilizat pentru produc ţ ia de energie. 
Valoarea ealoric ă  a SRF depinde de valoarea caloric ă  a fluxului de ş eurilor de intrare. Acest lucru va 
depinde, la r ă ndul s ă u, de: 
- compozi ţ ia ini ţ ială  a de ş eurilor - con ţ inutul mai ridicat a de ş eurilor de arnbalaje din compozi ţ ia 
de ş eurilor municipale determin ă  o valoare caloric ă  mai mare; de ş eurile atimentare au valoare caloric 
redus ă ; 
- nivelul de colectare separat ă  - in cazul colect ă rii separate a sticlei ş i a metalelor din de ş eurile 
municipale se mă re ş te valoarea caloric ă  a de ş eurilor reziduale, în timp ce colectarea separat ă  a hartiei 
plasticului scade valoarea caloric ă  a de ş eurilor reziduale. SRF-ul produs poate fi utilizat ca ş i 
combustibil regenerabil in cuptoare de ciment sau eentrale electrice. 
Parametrii de proieetare: 
Toate informa ţ iile necesare evalu ă rii fluxului de intrare sunt prezentate in mod detaliat in cadrui 
Planului Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor. In conformitate cu cerin ţ ele de proiectare, in Studiul de 
Fezabilitate se vor actualiza to ţ i indicatorii din PJGD, urmand ca noul set de date s ă  constituie 
parametrii de proiectare a fluxurilor de intrare in sta ţ ie. 
Fluxul de intrare- caracteristici cantitative ş i cabtative 
Toate aceste date se reg ă sesc in PJGD ş i vor fi actualizate prin Studiul de Fezabilitate in vederea 
stabilirii tuturor caracteristieilor cantitative i calitative. 
Dimensionare 
Calculele de dimensionare au fot realizate in baza datelor existente in PJGD: 
- tratarea mecanic ă  a fost proiectat ă  pentru o capacitate total ă  de 15.000 tone/an. 

tratarea biologic ă  a frac ţ iei biodegradabile, pentru o capacitate total ă  de 12.000 tone/an. 
Dimensionarea poate fi ajustat ă  de c ă tre Prestator in baza indicatorilor actualiza ţ i pentru toate 
componentele cc reprezint ă  investi ţ ia i anume: 
A. Arhitectura 
Construc ţ iile de tip cl ă dire sau ş opron necesare Sta ţ iei vor fi dimensionate in func ţ ie de calculele 
realizate de e ă tre Prestator. Elementele de arhitectur ă  trebuie s ă  fie simple, iar materialele utilizate s ă  
respecte principiul eficien ţ ei economice. 
B. Drumuri  i  platforme 
Sta ţ ia presupune execu ţ ia unor platforme atat pentru manipularea materialelor cat ş i pentru procesele 
telmologice necesare. Dimensionarea tuturor platformelor va fi realizat ă  prin SF in corespondenţă  cu 
Breviarul de calcul aferent. Structura rutier ă  a platformelor va fi stabilit ă  in concordan ţă  cu utilajele ş i 
mijloacele de transport care vor fi utilizate. 
Totodat ă , prin Studiul de Fezabilitate se vor stabili, dimensiona i proiecta: 
- drumurile interioare necesare proeeselor ce se desfa ş oar ă  in cadrul Staţ iei; 

druinurile necesare accesului la staţ ie, exterioare acesteia. 
C. Instalatii electrice de racordare ş i distributie 
In func ţ ie de puterea instalat ă  a tuturor consumatorilor se va dimensiona ş i se va stabili solu ţ ia tehnic ă  
de racordare a sta ţ iei la re ţ eaua de energie electric ă . 
Instala ţ ia de distribu ţ ie interioar ă  staţ iei va fi proiectat ă  in concordan ţă  cu soluţ iile adoptate pentru 
construc ţ ia fiecă rei componente a acesteia. 
D. Instalatii de curenti slabi 
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In cadrul Studiului de Fezabilitate se vor stabili toate sistemele necesare ffinction ă rii eficiente, implicit 
cele impuse de avizatori, in ffinc ţ ie de care va proiecta instala ţ iile electrice pentru curentii slabi. 
E. Instalatii de ap ă  si canalizare 
Se vor stabili prin Studiul de Fezabilitate 
F. Echipamente si utilaje 
a) Echipamente mobile 
Statia va fi echipat ă  in principiu cu urm ă toarele echipamente mobile: 

inc ă rc ă toare cu roti 
- maş ina pentru ?Mors brazde 
- containere 
- camion cu mecanism elevator cu c ă rlig 
Studiul de Fezabilitate va stabili structura i specificatiile tehnice necesare ale echipamentelor mobile. 
Ca ş i cerint ă  a Beneficiarului, acestea vor fi cat mai nepoluante ş i cu un consum c ă t mai redus. 
b) Echipamente tratare mecanicd 
Tratarea mecanic ă  va include in principal o linie operational ă  cu urmă toarele echipamente: 
- mă runtitor 
- magnet permanent 

sit ă  rotativ ă  
La sfă rsitul trată rii mecanice se vor obtine urm ă toarele fractii: 

fractia uscat ă  
fractia umed ă  

- metale feroase 
c) Echipamente tratare biologică  
Tratarea biologic ă  va include in principal mai multe celule cu urm ă toarele echipamente: 
- echipament de aerisire 
- sită  de rafinare 

sistem de despră fuire 
d) Biofiltru pentru tratarea aerului 
Rezervor de beton cu ţ evi paralele, prefabricat sau rnontat in situ sau cu elemente modulare metalice. 
In interiorul rezervorului exist ă  un start din material de filtrare, care este de obicei amplasat pe o re ţ ea, 
pentru a crea dedesubt o carner ă  de distribuire a aerului. Aerul care va Ii tratat este suflat prin ace ast ă  
camer ă  prin ţ evi de o ţ el sau PVC, cc ajutorul ventilatoarelor. Aerul suflat prin retea si prin patui de 
filtrate este eliberat in atmosfer ă . Biofiltrul include un sistem de umezire pentru materialul de filtrare. 
Patul biofiltrului este ob ţ inut dintr-un amestec de scoar ţă  din lemn de esen ţă  tare ş i lemn provenit din 
compostarea deseurilor verzi; dimensiunile lemnului ş i scoarţ ei sunt in domeniul 25-120 mm. 
Continutuf maxim de hartie, carton si plastic este sub 1%. Densitatea aproximativ ă  este 0,3 t/mc in 
func ţ ie de conţ inutul de umezeal ă  Randamentul de reducere este peste 99,9%. 
Durata patului va fi garantat ă  timp de trei arti, fiind necesar ă  doar reumplerea si compactarea 
materialului. Sistemul automat de supervizare regleaz ă  temperatura, diferenta de presiune si 
gestioaneaz ă  sistemul de umezire, 

d) num ă r estimat de utilizatori 
Populatia judetului Talomi ţ a: 256 000 locuitori 

e) durata minim ă  de functionare, apreciat ă  corespunz ă tor destinatiet/functiunilor propuse: 
20 de ani. 

Onevoilsolicită ri functionale specifice 

5 



Vor fl stabilite prin Studiul de fezabilitate. Aspecte importante luate in considerare: 
Sensibilitate ridicată  in ceea ce privelte conditiile de mediu : Este necesară  o gestionare atent ă  a 
procesului deoarece condi ţ ille climatice adecvate sunt elemente esen ţ iale pentru succesul procesului de 
bious care. 
Sensibilitate in ceea ce priveste condititle de pro ces Cel mai important parametru care afecteaz ă  
eficienţ a procesului de biouscare este umplerea omogen ă  a usc ă toarelor 
Timp de tratare biologică  : 5-14 zile in condi ţ ii aerobe 
Produs: in urma trat ă rii aerobe rapide cu bio-uscare rezult ă  deseuri reziduale uscate, din care au fost 
separate componentele cu valoare calorie ă  scă zut ă  si deseurile inerte. 
SRF (50%), ap ă  si CO2 (25%), inerte (20%) ş i metale (5%) 
Existenta pietei pentru produsul rezultat : Prezintă  un rise de piaţă  ridieat, valorificarea SRF rezultat in 
urma trat ă rii depinz ă nd de capacit ăţ ile de func ţ ionare a fabricilor de ciment 
Acestea sunt eerin ţe minimale. Elementete necesare vor fi detaliate cu precizie prin Studiul de 
fezabilitate, 

g)cordarea solutiilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de protectie a mediului si a 
patrimoniuluizon ă  protejat ă : 

Deoarece o instala ţ ie de tratare mecano-biologic ă  trateaz ă  un flux de de ş euri care con ţ ine de ş euri de 
bueă tă rie, exist ă  intotdeauna nevoia de a lua in considerare ş i de a gestiona emisiile/mirosurile generate 
in diferite procese. Localizarea la distan ţ e suficiente de zonele locuite este o prim ă  mă sură  important ă . 
Astfel, terenul pe care se va realiza instala ţ ia de tartare mecano-biologic ă  va fi situat la cel pu ţ in 500 rn 
de a ş ez ă ri umane. 
Este interzis ca terenul pe care se va amplasa instala ţ ia s ă  aibă  regim de arie naturald protejat ă ; 
De asernenea, TMB nu va Ii smplasat ă  in zonele de protee ţ ie a surselor de apa, a ş a cum este men ţ ionat 
in legisla ţ ia specified din domeniul gospod ă rii apelor i nici In zone expuse la inunda ţ ii, alunecă ri de 
teren, eroziuni. 

h) stabilirea unor criterii dare in vederea solution ă rii nevoii beneficiarului: 
Structur ă  dimensionat ă  corespunz ă tor, tin ă ndu-se seama de teren, importanta constructiei, 

pozitionare. 

În  cazul jude ţ ului Talomi ţ a, opera ţ iile de tratare prin care se va asigura ş i valorificarea energetic ă  a 
de ş eurilor tratate stint: sortarea de ş eurilor colectate In amestec ş i ob ţ inerea de RDF pentru co-incinerare 
(numai p ă nd in anul 2023), tratarea de ş eurilor reziduale in TMB cu biouscare ş i digestie anaerob ă  în  
vederea recicl ă rii ş i valorificdrii (rezult ă  de ş euri recielabile transportate la reciclatori i SR.F/RDF 
transportat la co-incinerare), digestia anaerob ă /compostarea In sistem Inchis a biode ş eurilor colectate 
separat (rezult ă  metan care este valorificat energetic). 
Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor prevede pentru jude ţ ul Ialomiţ a instalaţ ie TMB cu bio-
uscare pentru tratarea de ş eurilor reziduale - treapta mecanic ă  cu capacitate de 15.000 tone/an si treapta 
biologic ă  cu eapacitatea de 12.000 tone/an. Suprafa ţ a necesard construc ţ iei Static' TMB este de 
aproxirnativ 1,5 ha. 
Capacitatea noilor instala ţ ii va fl determinat ă  exact la faza Studiu de fezabilitate, av ă nd la baz ă  ş i  
Studiile privind compozi ţ ia de ş eurilor municipale ş i a poten ţ ialului-de colectare separate a biodeseurilor. 
Componenta de tratare mecanied din instala ţ ia TMB trebuie s ă  deţ ină  o tehnologie care sa permit ă  
selectarea unui procent c ă t mai ridicat din de ş eurile supuse sortă rii in vederea recicl ă rii (ex. sortare 
opticg). 
De asemenea, a ş a cum prevede Planul National de Gestionarea a De ş eurilor, la determinarea capacita ţ ii 
instala ţ iilor noi de tratare a de ş eurilor reziduale se va tine seama de faptul c ă  input-ul stabilit trebuie s ă  
fie asigurat pe o perioadd de 20-30 ani (durata medie de vial:6 a instala ţ iilor) in condiţ iile de ere ş tere a 
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obieetivelor de recic1are ş i a obiectivului de reducere a cantit ă tii depozitate din pachetuf economiei 
circulare. 

Astfel, eapacitatea instalatiilor de tratare a de ş eurilor reziduale va tine seama de tinta cea mai mare de reciclare, 
respectiv cca din anul 2035. 

2.4. Cadrui legislativ aplicabil ş i impunerile cc rezultă  din aplicarea acestuia: 
- H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadni al documentatiilor tehnico-

economice afereute obieetivelor /proiectelor de investictil finantate din fonduri publice; 
- HG nr. 870/2013 Strategia National ă  de Gestionare a De ş eurilor 2014-2020 ş i Cu HG nr. 942/20.12.2017 

Planul National privind Gestionarea De ş eurilor, un-nand a fi revizuite periodic in conformitate cu progresul 
tehnic ş i cerintele de protectie a mediului. 

Legislatia cadru privind de ş eurile. 

Toate elementele si descrierile continute in cadrul temei de proiectare sunt orientative si pot fi 
compietate, ajustate, modificate, redimensionate in furictie de rezultatele analizelor realizate in 
elaborarea Studiului de Fezabilitate. 

Pianul Judetean de Gestionare a Deseurilor constituie o component ă  importantă  a temei de 
proiectare, toate datele cuprinse de acesta fiind valabile din perspectiva prescriptiilor de 
proiectare. 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

Into emit: 
Doina Rosca 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă ră re privind aprobarea Temei de proiectare aferentă  oblectivului 

de investi ţ ii „ Instala ţ il de tratare mecano-biologic ă  prevă zute prin Planul Jude ţ ean de 
Gestionare a Deseurilor Tn jude ţ ul lalomi ţ a " 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se pro  pune aprobarea Temei de 

proiectare aferentă  obiectivului de investitii „ Instalatii de tratare mecono-biologic ă  
prevă zute prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul lalomita ". 

Printre directlile principale de dezvoltare economico socială  a judetului, orientate' 

spre imbun ă tă tirea continue' a vietii oamenilor se află  elaborarea unor m ă suri pentru 
protectia mediului prin realizarea unor investi ţ ii  pen  tru gestionarea eficientă  a deş eurilor, 
precum  i  promovarea prevenirii ş i reducerii gener ă rii de deş euri . 

Prin Hota rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 86 din 27.04.2021 a fast aprobat 
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor 'in judetul lalomita prin care au fost stabilite 
investitii prior/tare necesare indeplinirii object/ye/or tintelor impuse de legislatia in 

domeniul gestion ă rii deseurilor. Valoarea total(' a investitillor identificate prin acest Plan 

este de 27.668.690 Euro. 
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor 'in judetul lalomita prevede ca tratarea 

deseurilor s ă  se realizeze prin instalatii de  tra  tare  mecano-biologică  cu bio-uscare 
( TMB). 

Pro  gramul Operational Infrastructure' Mare 2014-2020 cuprinde 9 Axe  Prior/tare 
(AP), printre care regă sim Protectia mediului ş i managementul riscurilor, care 

prevede Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al 

resurselor (deseuri — OS 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i creş terea 
gradului de preg ă tire  pen  tru reciclare a deş eurilor in Romania. 

Avand  în  vedere oportunită tile s-a decis elaborarea in regim de urgentă  a unei 
aplicatii de finantare, inclusiv documentele suport Tn vederea obtinerii unei finant ă ri 
nerambursabile  pen  tru proiectul „ Instalatii de  tra  tare  mecano-biologic ă  prevă zute prin 
Planul Judetean de  Gestion  are a Deş eurilor in judetul lolomito ". 

Canal lul Judotean lalomita 
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Condiriile necesare aplicariei de finanrare privesc existenra terenului pe care se vor 
construi instalarfile TMB ş i constituirea unei Asociarli de Dezvoltare Intercomunitar ă  cu 
object de activitate gestionarea deseurilor la nivel juderean, condirie îndeplinit ă  prin 
aderarea juderului lalomira la ADJEC002009 extinderea con tinu ă  a acestei asociarii to 
nivelul majorită rii localit ă rilor din juder. 

Tn raportul direcriei de specialitate sunt detaliote aspectele teh nice cele privind 
finanrarea de la bugetul local a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a 
celorlalte documente tehnico-economice suportîn vederea depunerii cererii de finanrare.. 

În  conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hot ă rarea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elabo rare ş i conrinutul-cadru al documentarillor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/projectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modificarile 
.,si complet ă rile ulterioare, "tema de proiectare exprim ă  intenVile investirionale ş i nevoile 
funcrionale ale beneficiarului investiriei, evident/ate Fr) nota conceptual& determin ă nd 
conceptia de realizare a obiectivului de investitii, în functie de condition ă rile tehnice, 
urbanistice generate ale amplasamentului, de protectie a mediului natural ş i a 
patrimoniului cultural sau alte condition ă ri specifice obiectivului de investirii". Pentru 
intocmirea acesteia, legiuitorul a stab/lit .,si un model cadru, prev ă zut în anexa nr. 2 la 
Hotară rea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de 
fezabilitate on a documentatiei de avizare a lucr ă rilor de interventii este condirionat ă  de 
aprobarea prealabil ă  de că tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de 
proiectare". Pen tru obiectivul Fn cauz ă  a fast aprobată  Nota conceptual& 

Toate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice spec/lice sunt detaliate "in 
cuprinsul Temei de projectare pro pus ă  spre apro bare. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă ră re se pro pune i mandatarea Presedintelui 
Consiliului Juderean lalomira de a modifica/reactualiza prin dispozirie conrinutul temei de 
proiectare, în funcrie de apariria diferitelor evenimente legislative sau altar cauze 
justificabile. 

Constată nd cč  sunt îndeplinite condiffile de necesit ate ş i oportunit ate, propun 
Consiliului Juderean lalomita adoptarea hot ă rarii rn forma ş i continutul prezent ate tr? 
project. 

PRESEDINTE 
MARIAN P' L 

Redactat, 
readorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECŢ IA INVESTITH SI SERVICII PUBLICE 

ROMANIA 

CONSILIUL DOMAN IALOMITA 

Raport la proieetul de hotarire 
privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE aferent ă  obiectivului de investitii 

„Instalatii de tratare mecano-biologic ă  prev ă zute prin 
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Ialomita" 

Prin Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor in Judetul Ialomita, aprobat prin 
hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 86 din 27.04.2021, conform variantei selectate, au 
fost stabilite investitiile prioritare necesare indeplinirii obiectivelor ş i fintelor impuse de 
legisla ţ ia in domeniul gestionă rii de ş eurilor: 

- Extindere colectare separata a deseurilor reciclabile: 10.460.100 Euro 
Modernizare statii transfer (Fete ş ti, Urzieeni), construire statii noi de transfer: 

4.760.000 Euro 
Statie de sortare pentru de ş eurile reciclabile colectate separat: 1.725.500 Euro 

- Instalatii de tratare mecano-biologic ă  (TMB) cu biouseare - treapta mecanica si 
treapt ă  biologică : 6.647.340 Euro 
- Reabilitare sta ţ iei de sortare T ă ndă rei: 862.750 Euro 
- Static compostare inchis ă  pentru biodeseuri colectate separat: 3.213.000 Euro 
Valoarea total ă  a investitiilor identificate prin PJGD este de 27.668.690 Euro, 

(135.576.581 lei). 
Prin Programul Operational Infrastructur ă  Mare (2014-2020) se aeord ă  finantare 

nerambursabil ă  pentru proiecte de investitii ş i de sprijin pentru preg ă tirea proiectelor Tn 
sectorul de de ş euri, in cadtul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii 
de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului 
depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de pregă tire pentru reciclare a de ş eurilor in 
Romania. 

Un aspect esential in acordarea finant ă rii este faptul e ă  perioada de implementare a 
proieetulai trebuie s ă  se ineadreze in perioada de eligibilitate ante 1.01.2014-31.12.2023). 

Intrucat Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul e ă  instalaţ iile TMB sunt 
neces  are  indeplinirii regulilor Malagrotta ş i pentru reducerea eantit ă tilor de de ş euri depozitate, 
iar realizarea acestor instala ţ ii reprezint ă  o prioritate major ă  in aceast ă  perioad ă  de programare 
(POIM) ş i mai departe in cadrul PNRR., existand posibilitatea ea acestea s ă  nu mai poată  fi 
finantate prin viitorul program operational (PODD), a fost necesar ă  prioritizarea realiz ă rii 
aeestor investitii, cea mai urgent ă  fund  construirea instalatiilor de tratare mecano-biologic ă  
(TMB). Astfel, s-a deeis elaborarea in regim de urgent ă  a unei aplicatii de finan ţ are, inclusiv 
documente suport in veclerea obtinerii finant ă rii nerambursabile pentru proiectul „Realizare 
instalatii de tratare mecano-biologic ă  prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a 
De ş eurilor in judetul Ialomita„. 
Conform PJGD, tratarea de ş eurilor reziduale se va realiza intr-o Static de tratare mecano-
biologică  cu bio-uscate (treapta mecanic ă  15.000 tone/an, treapta biologic ă  12.000 tone/an). 

Coneillut Judetean lalomita 
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Condi ţ iile necesare depunerii aplica ţ iei de finan ţ are sunt existen ţ a terenului pe care se 
vor construi instalatiile de gestionare de ş eurilor i constituirea unei Asocia ţ ii de Dezvoltare 
Intercomunitare cu object de activitate gestionarea de ş eurilor la nivel judetean (solicitantul 
eligibil prin Ghid este ADI prin Consiliul Jude ţ ean). 

Avă nd in vedere necesitatea realiz ă rii de urgenţă  a studiului de fezabilitate ş i a celorlalte 
studii necesare, pentra depunerea cererii de finan ţ are, oportunit ăţ ile apă rute privind terenul si 
ritmul avansat de dezvoltare a ADIEC002009, am propus ini ţ ierea urgent ă  a achizi ţ iei pentru 
Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si a celorlalte documente tehnico-economice 
suport, din buget local, =and ca dup ă  finalizare s ă  fie depus ă  cererea de finan ţ are. 

Realizarea StatieT de Tratare Mecano-biologic ă  va contribui la realizarea m ă surilor din 
PTGD, inclusiv implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor la nivel 
judelean, jar in final atingerea obiectivelor ş i ţ intelor impuse de legislaţ ia naţ ional ă  
european ă  in domeniul gestionă rii deseurilor. 

Conform Hotă rarii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i con ţ inutul-cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice, documenta ţ iile tehnico-economice se elaboreaz ă , pe etape, astfel: 

In etapa I se elaboreaz ă : i) nota conceptual ă  ş i ii) tema de proiectare 
Tema de proiectare exprim ă  inten ţ iile investitionale si nevoile func ţ ionale ale beneficiarului 

investi ţ iei, evidenţ iate in nota conceptual ă , determinand concep ţ ia de realizare a obiectivului 

de investi ţ ii, in functie de condi ţ ionă rile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de 

protec ţ ie a mediului natural ş i a patrimoniului cultural sau alte condi ţ ionă ri specifice 

obiectivului de investitii. 
În vederea derul ă rii cu celeritate a procedurilor instituite de HG 907/29.11.2016, 

propunem plenului autorit ăţ ii deliberative s ă  irnputerniceasc ă  pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a să  reactualizeze prin dispozi ţ ie, on de că te on este nevoie eon ţ inutul temei de 

proiectare, in cazul unor modific ă ri de ordin legislativ sau de natur ă  tehnic ă . 

Avă nd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finan ţ elor publice locale ş i ale O.U.G. nr.5712019 
privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, proptmem Consiliului 
Tude ţ ean Ialomita aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul: „Instala ţ ii de tratare mecano-
biologic ă  prevă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a Deseurilor in jude ţul Ialomi ţ a" 

Anexă m prezentului raport Tema de proiectare. 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

(it 
Into emit, 

Doina Rosca 
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