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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
privind aprobarea listei de investitii aferente proiectului "Sprijin pentru preglitirea 

portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor prevgzute prin Planul Judelean de 
Gestion are a Defeurilor in judetul lalomita" 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  iG40 /2023-1, din #2' . 01.2023 al Preş edintelui Consiliului 

Judetean 
Examinand: 
- Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 86 din 27.04.2021 prind aprobarea 

Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Ialomita; 
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent cererii de proiecte POIM 2014-2020 — Axa 

Prioritard 3 Dezvoltarea infi-astructurii de mediu  în  conditii de management eficient al 
resurselor — Obiectivul specific 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconforme si cresterea 
gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania; 

- Raportul de specialitate nr.  1-itg I /2023- L din .o.01.2023 al Directiei Investitii ş i 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2023- din 	.01.2023 al Comisiei economico-financiarei, protectia 
mediului si turism; 

- Avizul nr. 	12023- 	din 	.01.2023 al Comisiei de urbanism, arnenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului ş i turism; 

In conformitate Cu..  
- Stategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027 aprobatei prin Hotă reirea 

Consiliului Judetean Ialomita nr. 80 din 20.04.2022; 
- prevederile Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 

cu modific ă rile ş i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 

republicată , cu modificarile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită tilor, 
republicată , cu modific ă rile ş i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii  sir.  273/2006 privind finan ţ ele pub/ice locale, Cu  modific ă rile si 
cornpletă rile ulterioare; 

prevederile art. 173 alin. (1) lit, b), al/n. (3) lit. d)  i  al/n. (5) lit. i) ş i m) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rik 
completarile ulterioare 

In temeiul art. 196  aim.  (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenrd a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ş i completarile ulterioare, 



HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1 Se aprobei lista de investitii aferentei proiectului "Sprijin pentru pregeitirea 
portofoliului de pro  iecte in vederea atingerii obiectivelor prevetzute prin Planul Juderean de 
Gestionare  a  DeRurilor in Jude p4  Ialomiţ a" preveizutei in anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă reire. 

Art. 2 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomila, prezenta hotă rcire va fi 
comunicată  directiilor de specialitate implicate, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  ECOO 
2009, Institufiei Prefectului — Jude ţul lalomita, urmdnd a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judefean Ialomiţ a la sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului" 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Juderulni lalamiţa 

ADRIAN-ROBERT TONESCU 

 

Rd./0c. 
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Anexa la Hotă rarea Consiliutui Jude ţ ean Ialomiţ a 
nr, 	 din 	2023 

LISTA DE INVESTITII 

aferent ă  proiectului : "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea 

atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor in jude ţ ul 

Ialomi ţ a" 

1. Construire sta ţ ii noi de transfer — zonele: Moldoveni, C ă ză neş ti, Slobozia i Fete ş ti; 

2. Construire sta ţ ii de sortare — zonele: Moldoveni, C ă ză ne ş ti, Slobozia ş i Fete ş ti; 

3. Reabilitare sta ţ ie de transfer, static de sortare i static de compostare - Ţă nd ă rei; 

4. Staţ ie de compostare zona Slobozia; 

5. Instala ţ ie integrată  de tratare a de ş eurilor care asigur ă  tratarea de ş eurilor reciciabile 

colectate separat ş i a de ş eurilor reziduale Slobozia; 

6. Instala ţ ie de digestie anaerob ă  — Slobozia; 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotariire privind aprobarea listei de investi ţ il aferente proiectului "Sprijin 

pentru pregatirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor prevazute prin Planul 
Jude ţ ean de Gestionare a Deseurilor în jude ţ ul Ialomita" 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune aprobarea 
listei de investitij aferente proiectului "Sprijjn pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea 
atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor in judetul Ialomita". 

Prin Hot ă rarea Consiliului judetean Ialomita nr. 86 din 27.04.2021 a fast aprobat Planul Judetean 
de Gestjonare a De ş eurilor in judetul Ialomita. 

Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor reprezint ă  un instrument de planificare esential 
pentru asjgurarea la nivel local a unui management perfonnant al deş eurilor, cu un impact cat mai redus 
asupra mediului ş i a s ă nă tă tii umane, cu un cons= minim de resurse ş i energie, prin aplicarea la nivel 
operational a jerarhiei de ş eurilor. Astfel, se asigură  prevenirea gener ă rii deş eurilor, mă suri pentru 
reutilizare, reciclare, recuperare, precum ş i mă suri privind depozitarea ş i incinerarea fară  recuperare 
energetic ă . 

Scopul realiz ă rii Planuluj Judetean de Gestionare a De ş eurilor (MD) este acela de a stabili un 
cadru general propice gestionă rii de ş eurilor la nivel judetean, cu efecte negative minime asupra mediului 
ş i care s ă  asigure indeplinirea obiectivelor  i  tintelor stabilite. 

În cadrul projectului "Sprijin pentru preg ă tirea portofoljului de proiecte in vederea atingerii 
obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor in judetul Ialomita" vor fi 
elaborate doeumentele suport  i  anume: studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, analiza 
institutional ă , evaluarea impactului asupra mediului s.a. in corelate cu investitiile prioritare jdentificate 
prin PJGD ş i actualizate prin lista de investitii. 

În raportul direc ţ iei de specialitate se reg ă sesc detaliile cu privire la lista de investitii care 
reprezint ă  o conditje de bază  pentru fundamentarea investitiilor propuse a fi finantate din fonduri 
europene pentru perioada 2021-2027, existenta  ace  stora asigurand indeplinirea tuturor criteriilor aferente 
conditiei favorizante specific sectorului managementul de ş eurilor. 

Avand in vedere c ă  projectul de hotă rare indeplineş te eonditiile de necesitate ş i oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea sa in forma ş i continutul prev ă zute in project. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 

la proiectul de hotă ră re privind aprobarea Listei de investi ţ ii aferent ă  proiectului : 

"Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor 

prevă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor in judeţ ul Ialotni ţ a" 

Urmare a lans ă rii apelului de proiecte: Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului 

depozitelor neconforme i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romania. 

Titlu : Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor 

proiecte noi de investi ţ iiProgramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ţ ii de management eficient al resurselor -Obiectivul 

specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de pregatire pentru 

recielare a de ş eurilor în romania Consiliul Judetean Ialomita intentioneaza depunerea in cadrul acestui 

apel 	proiectul: "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii 

obiectivelor prev ă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a Deseurilor in judeţ ul Talomi ţ a" 

cadrul proiectului vor fi elaborate documentelor suport studiu de fezabilitate, analiza cost 

beneficiu, analiza institutional ă , evaluarea impactului asupra mediului, etc in corelare cu investitiile 

prioritare identificate prin PJGD si actualizate prin Lista de investitii anexata 

PJGD pentru judetul Ialomita a fost intocmit in anal 2020, fund aprobat prin HCJ 86/27.04.2021, 

context in care prevedrile acestuia nu au luat in calcul situa ţ ia actuala privind gestiunea de ş eurilor la 

nivelul jude ţ ului, ultimele modificari legislative din domeniul deseurilor emise dupa anul 2019 (ultimele 

prevederi legislative avute in vedere in PJGD sunt la nivelul anului 2019) si nu stint corelate cu rigorile 

normativele actuale ale Comisiei Europene in ceea ce prive ş te deş eurile i oportunit ăţ ile noi de 

finantare prin Programul Operational Dezvoltare Durabil ă  —PODD aferent 2021-2027, program 

operational cc are an format diferit comparativ cu cel aferent perioadei de finan ţ are 2014-2020. 

În Lista de investi ţ ii au fost stabilite investi ţ iile prioritare necesare îndepliriirii obiectivelor 

ţ intelor impuse de legislatie pentru jude ţ ul Ialomi ţ a , acestea fiind implementarea unui sistem de 

management integrat al deseurilor la nivelul intregului judet, in scopul atingerii obiectivelor i ţ intelor 

stabilite prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor. 
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Obiectivele generale ale Planului Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor stint: 

-Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Ialomita, 

Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Ialomita, prin hnbunatatirea 

managementului deseurilor 

Lista de investi ţ ii cuprinde toate inverstitiile necesare privind separarea, colectarea, transferui si 

tratarea, Cu elemente de reciclare si compostare, a deseurilor.aferente judetului Ialomita 

Avand in vedere cerintele ş i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritar ă  rnai sus 

mentionat ă  este necesaeă  adoptarea unei hot ă ră ri de Consiliu Judetean pentru aprobarea Listei de 

investitii aferent ă  proiectului "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerli 

obiectivelor prev ă zute prin Planu Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor in judetul lalomita" 

Director Executiv Adjunct 
Marian Stanciu 

Sef Serviciu 
Dani 	jii ł e 

intocmit: 	ghe 
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