ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL

Proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 53 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate,
precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Galați”
-------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sârghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat prin Sentinţa
Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 289/27.01.2020
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judetul Galati, intrunit în şedinţa odinară, din data de
31.01.2020
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 289/27.01.2020
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului cu nr. 311/27.01.2020
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local al comunei Gohor;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului
de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România
din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 –
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul
Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire
pentru reciclare a deșeurilor în România;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
şiconţinutul-cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit.
m) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.ISe modifică și se înlocuiește Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gohor
cu nr. 53 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor
aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IISe modifică și se înlocuiește Anexa 2 - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxei
speciale a serviciului de salubrizare,din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gohor cu nr. 53 din
28 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.IIISe modifică și se înlocuiește Anexa III - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxelor,
aferentă Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Local Gohor cu nr. 53 din 28 octombrie 2019 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei 3 – III, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.IVSe completează Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gohor cu nr. 53 din 28
octombrie 2019privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, după cum urmează:
După art. 3 se introduce un articol nou 31, care va avea următorul cuprins:
„Art.31. Se aprobă Actul de Atribuire Cadru pentru proiectul „Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 4, parte integrantă la hotărâre.”
Art. V. Art. 7 din Hotărârea Consiliului Local Gohor cu nr. 53 din 28 octombrie 2019privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Galați” se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.7Se împuternicește domnul Sîrghie Gelu, primar, având calitatea de reprezentant al
unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOSERV Galați, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 şi 31 din prezenta hotărâre în
Adunarea Generală a Asociaţiei”.
Art. VI Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOSERV Galați.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crînganu Relu TIBIU

Secretar general,
Adriana Iulia ONICA
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ANEXA 1
Studiul de Fezabilitate
Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și
îmbunătățirea calității mediului din județul Galați, prin realizarea unui sistem durabil de
gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile
pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în
contextul Axei Prioritare 3 POIM / Obiectiv Tematic 3.1.
Obiective specifice pentru județul Galați și indicatorii de rezultat sunt:
 Toatăpopulațiajudeţuluiesteconectată la serviciu de salubrizareîncepând cu anul
2021 (data delegării de către ADI a contractului de salurbizare);
 Creștereagradului de pregătirepentrureutilizareșireciclare la:
o 50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlășilemn din
deșeurilemenajereșideșeurilesimilare, inclusiv din serviciipublice – anul
2021;
o 50% din cantitateatotală de deșeurimunicipale generate – anul 2025;
o 55% din cantitateatotală de deșeurimunicipale generate – anul 2030;
o 60% din cantitateatotală de deșeurimunicipalegenerate -anul 2035;
 Reducereacantitățiidepozitate de deșeuribiodegradabilemunicipale la 35% din
cantitateatotală, exprimată gravimetric, produsăînanul 1995 – anul 2023 (
dataestimatăpentruoperareanoiiinstalații de trataremecano-biologicăpropusă a se
realizaprinproiect);
 Depozitareadeşeurilormunicipaleestepermisănumaidacăacestea
sunt
supuseînprealabilunoroperații de tratarefezabiletehnic – anul 2023 (data
estimatăpentruoperareanoiiinstalații de trataremecano-biologicăpropusă a se
realizaprinproiect);
 Depozitarea a maxim 10% din deșeurilemunicipale – anul 2040;
 Colectareaseparatășitratareacorespunzătoare a deșeurilorpericuloasemenajereși a
deșeurilorvoluminoase – anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de
salubrizare);
 Încurajareautilizăriiînagricultură a materialelorrezultate de la tratareabiodeșeurilor
(compostareșidigestieanaerobă).

Analiza cererii
Prognozacererii, respectiv a cantității de deșeuri de municipale generate înjudeţulGalaţi sa determinat pe baza: situațieiexistente, a proiecțieipopulației, a gradului de conectare a
populației la serviciile de salubrizareșiaipotezelorprivindevoluțiaindicatorilor de generare a
deșeurilor.
Situația actuală - în anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tone deșeuri
municipale din care 127.754 tone deșeuri colectate de către operatorii de salubrizare,
4.000 tone deșeuri reciclabile predate de populație direct reciclatorilor și 17.845 tone sunt
deșeuri generate dar neraportate/necolectate. Din totalul deșeurilor colectate 74%
reprezintă deșeuri menajere, 20% deșeuri similare și 6% deșeuri din servicii publice
(deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale). Deși 98% din UAT-uri
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au încheiate contracte de salubrizare, din analiza datelor a rezultat că populația deservită
de servicii de salubrizare și pentru care se raportează date este de 100% în urban și de
doar 45% în rural. Infrastructura de deșeuri cuprinde:
 Echipamente pentru colectare și transport deșeuri,
 2 stații de sortare: una la Galați (ISPA), capacitate 6.000 t/an și una la Tecuci
nefuncțională (Phare), dar în curs de retehnologizare din fonduri locale pentru
tratare deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri în amestec,
 2 stații de compostare: una la Galați (ISPA), capacitate de 10.000 tone și una la Tg.
Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefuncțională ca urmare a defectării
utilajelor,
 2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m 3 (prima celulă)
care deservește Mun. Galați și 5 comune limitrofe și 1 depozit neconform la Tecuci
care a sistat activitatea în iulie 2017.
În anul 2017, din totalul cantităților colectate doar 7% au fost reciclate material și
93% depozitate. Principalele deficiențe identificate:
 Lipsa infrastructurii pentru colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile,
 În judeţ nu există instalații de compostare care să permită tratarea biodeșeurilor din
parcuri şi grădini colectate din toate localitățile urbane,
 Deşeurile municipale sunt depozitate fără o pretratare prealabilă conform
prevederilor legale,
 Depozitul existent de la Tirighina deservește exclusiv Mun. Galaţi și 5 comune
limitrofe, pentru restul localităţilor neexistând în prezent o soluție pentru depozitarea
deşeurilor.
Proiecția populației județului Galați s-a realizat pe baza următoarelor elemente:
 Populațiarezidentă la 01.01.2017, furnizată de către INS pe medii de rezidență;
 Populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentruorașeleșimunicipiile din
județ;
 LucrareaInstitutuluiNațional de Statistică
Proiectarea_populatiei_Romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060, publicatăîn
2017, variantaoptimistă.
Astfel, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 26,41% de la 514.429 locuitori în
anul 2017 la 378.579 în anul 2047.
Evoluțiaratei de conectare a populației la serviciile de salubrizare - rata de
conectarevacrește de la 75% înanul 2017 la 100% înanul 2021, dată la care se
estimeazăcăva fi atribuitcontractulpentrunoul operator de colectareși transport delegat de
ADI ECOSERV.
Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor municipale:
 Indicatorii de generaredeşeurimenajere din anul de referință, respectiv 0,82 kg/loc
înMunicipiulGalați, 0,70 kg/loc/ziînTecuci, Tg. BujorşiBereștiși 0,50 kg/loc/ziînmediul
rural, rămânconstanți pe perioada de planificare. Conform PNGD, indicatorii de
generare se estimeazăcăvorscade cu cca 10% ca urmareaaplicăriimăsurilor de
prevenire. Însă, avândînvedereprognoza de creștereeconomicăînjudeţulGalaţi, este
de așteptatcăindicatorul de generaredeşeurimenajeresăcrească. Prinurmare,
considerândimpactulcumulat a celordouăipoteze, se apreciazăcăindicatorii de
generarevorrămâneconstanți pe perioada de planificare;
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Deșeurilesimilare – avândînvederecădeșeurilesimilare sunt colectateîmpreună cu
deșeurilemenajereșică nu sunt disponibile date distincte, bazate pe măsurători, s-a
utilizatipoteza din PNGD conform căreiatotaluldeșeurilorsimilarereprezintă 25% din
deșeurilemenajere
pe
întreagaperioadă
de
planificare,
procentulavândvaloridiferiteînfuncție de mediul de rezidențăastfel: 30%
înMunicipiulGalați, 25% înrestullocalităților urbane (Tecuci, Tg. BujorșiBerești) și
20% înmediul rural;
Deşeurile din parcurişigrădini, deşeurile din pieţeşideşeurilestradale – conform
ipotezei din PNGD se estimeazăcă pe perioadaplanificăriicantitatea din anul de
referințărămâneconstantă.

Prin urmare cantitatea de deșeuri municipale va avea un o evoluție ușor descrescătoare
(ca urmare a scăderii populației), scăzând de la 164.881 tone în anul 2018 la 148.857 tone
în anul 2030 (cu 10% față de 2018) și la 130.531 în anul 2047 (cu 20% față de 2018).

Analiza de opțiuni
Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite şi anume:
 Analizaalternativelorpentrufiecarecomponentă a sistemului de gestionare a
deșeurilormunicipale
–
încadrulacesteianalize
sunt
prezentateopțiuniledisponibileșiopțiuneaidentificată
a
fi
optimăpentrujudețulGalațiînceeacepriveștecolectareașitransportul/transferul,
sortare, tratareabiodeșeurilor, tratareadeșeurilorcolectateînamestecșidepozitarea,
 Analizaalternativelorpentrusistemul
de
management
integrat
al
deşeurilorînjudeţulGalaţi – încadrulacesteianalize s-au studiatdouă alternative
considerând un concept integrat al componentelorsistemului de gestionare a
deşeurilor
de
la
colectareşitratarepână
la
eliminare
care
săasigureîndeplinireaprevederilorlegaleșiaobiectivelorstabilitepentrujudețulGalați.
Celedouă alternative integreazăsoluțiilepropuseîn prima analiză,
 Alternative de amplasamentpentruviitoareleinstalații de deşeuri.
Soluțiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe analize de opțiuni în raport cu
criterii tehnice, operaționale, economice (costul total al investiției și costul unitar dinamic),
sociale, mediu și schimbări climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a
deșeurilor în județul Galați au avut în vedere conformarea cu cerințele Directivei
2008/98/CE modificată de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificată de
Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificată de Directiva 2018/852/CE, a
legislației naționale și cu prevederile PNGD.
Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate mai jos.
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi
Alternativa 1
Colectareseparată

Alternativa 2

Rate capturare:

Rate capturare:

- deșeuri reciclabile: 60% în
2021, 70% în 2025, 75% în
2035 și 80% din 2040 până
la sfârșitul perioadei de
planificare

- deșeuri reciclabile: 60% în
2021, 70% în 2025, 85% în
2035 și 90% din 2040
- biodeșeuri menajere în
mediul urban: 68% în 2025,
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Alternativa 1
- biodeșeuri menajere și
similare în mediul urban:
53% în 2025, 63% în 2030,
70% în 2035 și 80%
începând cu 2040
- biodeșeuri din piețe: 55% în
2025, 63% în 2030, 70% în
2035 și 80% începând cu
2040
- biodeșeuri din parcuri și
grădini: 100% din 2021
- deșeuri voluminoase și
menajere periculoase: 90%
din 2021

Alternativa 2
82% în 2035 și 90% din
2040
- biodeșeuri similare și din
piețe: 70% în 2025, 85% în
2035 și 90% din 2040
- biodeșeuri din parcuri și
grădini: 100% din 2021
- deșeuri voluminoase și
menajere periculoase: 90%
din 2021
Colectareseparată la
sursășicompostareaindividual
ă a biodeșeurilorînmediul rural
– începând cu 2021

Colectareseparată la
sursășicompostareaindividual
ă a biodeșeurilorînmediul rural
– începând cu 2021
Stații Transfer (ST)

Trataredeșeurireciclabil
e – stații de sortare
(SS)

ST Galați, 23.000 t/an
(înprimii 12 ani vafuncționaîn
1,5 schimburi, ulterior într-un
schimb) - investițienouă

ST Galați, 19.000 t/an,

ST Tecuci, 22.500 t/an
(înprimii 10 ani vafuncționa 10
ore, ulterior într-un schimb) investițienouă

ST Tecuci, 21.000 t/an

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an
(vafuncționa pe
întreagaperioadă de
operareîntr-un schimb) investițienouă

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an

SS Galați, 6.000 t/an

SS Galați, 6.000 t/an/1

(vafuncționa pe
întreagaperioadă de
planificareîn 3 schimburiinvestițieexistentă

(înprimii ani vafuncționaîn 3
schimburi) -investițieexistentă

(înprimii 7 ani vafuncționaîn
1,5 schimburi, ulterior într-un
schimb) - investițienouă
(înprimii 10 ani vafuncționa 10
ore, ulterior vafuncționaîntr-un
schimb) - investițienouă
(vafuncționa pe
întreagaperioadă de
operareîntr-un schimb) investițienouă

SS Tecuci, 2.000 t/an

Din 2030
estenecesarăextinderea cu
3.500 t a SS Galați

(înperioada 2020-2023, până
la dareaînoperareainstalației
TMB, înstațievor fi
tratatemecanicși circa 9.000
t/an

SS Tecuci, 2.200 t/an
(înperioada 2020-2023, până
la dareaînoperareainstalației
TMB, înstațievor fi
tratatemecanicși circa 9.000
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Tratarebiodeșeuri din
parcurișigrădini – stații
de compostare (SC)

Alternativa 1

Alternativa 2

deșeurimunicipaleînamestec)
investițieexistentă

t/an
deșeurimunicipaleînamestec)
-investițieexistentă

SS ValeaMărului, 6.000 t/an

SS ValeaMărului, 6.000 t/an

(vafuncționa pe
întreagaperioadă de
planificareîn 1.5 schimburi investițienouă

(înprimii ani vafuncționaîn 1.5
schimburiiar din 2030 în 2
schimburi) - investițienouă

SC Galați, 10.000 t/an existentă

SC Galați, 10.000 t/an existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an
(stațieexistentădarnefuncționa
lă.
Varedevenioperaționalăprinpr
oiect) – existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an
(stațieexistentădarnefuncționa
lă.
Varedevenioperaționalăprinpr
oiect) – existentă

SC Tecuci, 700 t/an investițienouă

SC Tecuci, 700 t/an investițienouă

Tratarebiodeșeurimenaj Nu sunt
Instalație de
ere, similareși din piețe necesareinvestițiisuplimentare digestieanaerobă, capacitate
.
48.000 t/an - investițienouă
Biodeșeurilecolectateseparatv
or fi
tratateîntreaptabiologicăainsta
lației TMB prevăzută cu
digestieanaerobă
Trataredeșeurireziduale

Instalație TMB cu
digestieanaerobă la Galați,
capacitate maximă 120.000
t/an (reprezentând total
intrăriînanul 2023). Capacitate
proiectată 60.000
t/anliniamecanicăși 85.000
t/an liniabiologică investițienouă

Incinerator cu recuperare de
energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (reprezentând
total intrăriînanul 2023) investițienouă

Depozitare

Depozit conform la
ValeaMărului, capacitate 1 mil
m3 - investițienouă

Depozit conform la
ValeaMărului, capacitate 1 mil
m3 investițienouă

Alternativa 1 - presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu
digestie anaerobă care va trata atât deșeuri municipale colectate în amestec (inclusiv
reziduurile de la stațiile de sortare/compostare), cât și biodeșeuri menajere, similare și din
piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în instalația de digestie anaerobă
din treapta biologică a instalației TMB). Treapta mecanică a instalației TMB este
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prevăzută cu o stație de sortare semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa
10% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec
tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate
separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.
Tratarea deșeurilor în instalația TMB va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în
proporție de 70%), cât și la reducerea cantității depozitate.
„Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune, este de 363,860 mil. euro.
Costul unitar dinamic total este de 123,21 euro/tonă, din care 36,67 euro/tonă pentru
investiție și 83,54 euro/tonă pentru operare.”
Alternativa 2 - presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie
care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare
și compostare.Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera
doar deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație), ceea ce explică
ratele de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a
asigura îndeplinirea țintelor de reciclare.De asemenea, spre deosebire de alternativa 1,
pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei instalații de
digestie anaerobă cu o capacitate de circa 45.000 t/an.Tratarea deșeurilor în instalația de
incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 95%), cât și la
reducerea cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor
prevăzute pentru județul Galați.
Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune este de 447,808 mil. euro.
Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonă, din care 48,81 euro/tonă pentru
investiție și 111,01 euro/tonă pentru operare.
Implementarea măsurilor descrise mai sus asigură îndeplinirea obiectivelor și
țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deșeurilor municipale
înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri depozitate.
Informații privind avantajele/dezavantajele celor două alternative sunt prezentate în
Capitolul 7.2 al Studiului de fezabilitate.
Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativă. Analiza opțiunilor şi dezvoltarea
soluțiilor tehnice s-a realizat în paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a
impactului asupra mediului (procedura EIA) şi evaluarea riscurilor la dezastre naturale şi
la schimbările climatice (CCVRA).
În ceea ce priveşte emisiile de GES, opțiunile s-au analizat în principal din perspectiva
emisiilor directe rezultate de la procese și surse fizice aferente activităților proiectului şi
emisiile indirecte rezultate de la activități care nu aparțin proiectului (ex. producerea de
energie electrică). Informații privind emisiile GES în valori absolute și relative generate ca
urmare a implementării proiectului sunt detaliate în Capitolul 12.
Opțiunile pentru sistemul de management al deșeurilor au fost evaluate pe baza unui
sistem decizional multicriterial cuprinzând următoarele seturi de criterii:
 criteriitehnice:
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o riscul de piață - alternativele sunt analizate din punct de vedere al
preluăriimaterialuluirezultatînurmatratăriiîninstalațiile
de
tratatemecanobiologicăşiincinerare cu valorificareenergetică,
o flexibilitateatehnologică – respectivtipuldeșeuriloracceptatepentru a fi
tratateîninstalațiile
de
tratatemecanobiologicăşiincinerare
cu
valorificareenergetică,
o folosirea la maxim a capacitațilorinstalațiilorrealizareprinproiect –
avândînvederecreșterea pe perioada de planificare a cantităților de
deșeuricolectateseparatșiscădereacantităților de deșeuricolectateînamestec.
criterii de mediu: impactulasuprafactorilor de mediuapă, sol/subsol, aer,
biodiversitate/Natura 2000,
criteriiprivindschimbărileclimatice, respectiv: emisii GES șisensibilitatea la
efecteleschimbărilorclimaticeşiriscurinaturaleși
criteriieconomice:
costuri
de
investiție,
costuri
de
operaresi
cost
financiarunitardinamic.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi
Alternativa 1
Criteriitehnice
Riscul de piață
Justific
ridicat
are
Punctaj
0
Flexibilitateatehnologică
Justific
ridicat
are
Punctaj
2
Folosirea la capacitate
maximăainstalațiilor

Justific
are

Punctaj
Criteriieconomice
Costuriunitaredinamiceinve
stiție

Punctaj
Justific
are
Costuriunitaredinamicenete Punctaj
operare
Justific
are
Costuriunitaredinamicetotal Punctaj
e
Justific
are
Criterii de mediu
Apa
Punctaj
Justific
are

Alternativa 2
scăzut
2
scăzut
0

Instalația TMB:
liniamecanicăvafuncți
ona la 100% din
capacitate pe
întreagaperiodă de
planificare
2

Instalația de
incinerarevafuncționa la
50% înanul 2035

2

1

39,68

48,81

2

1

84,27

111,01

2

1

123,95

159,82

0
Pentrufuncționareains
talației TMB

2
Pentrufuncționareainstalaț
iei NU estenecesarăapă.

0
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Aer

Sol

Biodiversitate/ Natura 2000
Schimbăriclimatice
GES

Rezistența la
schimbărileclimatice

Punctaj
Justific
are
Punctaj
Justific
are
Punctaj
Justific
are
Justific
are
Punctaj
Justific
are

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

Alternativa 1
estenecesar un debit
mare de apă. Din
procesrezultăapăuzat
ă
2
Emisiireduse
1
Ocupareteren
2
Impact redus

Alternativa 2
Din
procesrezultăapăuzată,
însăîncantitatemaimicăco
mparativ cu alt. 1
1
Emisiimaimaricomparativ
cu Alternativa 1
1
Ocupareteren
1
Potențial impact cauzatde
emisiile de la incinerare

-38.567 t CO2eîn 2023 -20.736 t CO2eîn 2023
-41.754 t CO2eîn 2025 -20.954 t CO2eîn 2025
2
0
Încazulambelor alternative amplasamentele sunt
identice. Sunt propuseși integrate măsuri de
adaptareînceeacepriveșteriscul la
disponibilitateaapei, inundații, incendiișicutremure
2
2
19
12

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care
va fi cea propusă spre a fi implementată.

Descrierea alternativei recomandate
Măsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați
sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanţareşi anume:
Grupa 1
(Proiectul)
Grupa 2

Investiții finanțate prin POIM: investiţii necesare a se realiza
pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor
legale,
Investiţii finanțate de autorități publice locale/operatori de
salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt pentru a
asigura îndeplinirea prevederilor legale.

Grupa 1 cuprinde investiţii propuse a se finanţate prin POIM, respectiv:
 Achiziționarea de echipamente de colectare pentru deşeurile menajere colectate
în amestec pentru tot judeţul, mai puțin municipiile Tecuci și Galați;
 Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată şi transportul
deşeurilor reciclabile menajere pentru tot judeţul, mai puțin municipiul Tecuci;
 Realizarea a 3 staţii de transfer la Tecuci, Tg. Bujor și Galați;
 Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculoase în incinta stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg.
Bujor;
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Realizarea unei staţii de compostare la Tecuci. Echipamentele prevăzute a se
achiziționate pentru ST Tecuci vor fi utilizate și pentru stația de compostare
existentă la Tg. Bujor astfel încât aceasta să devină funcțională;
Realizarea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului;
Realizarea unei instalațiii TMB cu digestie anaerobă, la Galaţi, care va asigura
începând cu anul 2025 și tratarea biodeșeurilor colectate separat;
Realizarea unui noi depozit de deşeuri nepericuloase la Valea Mărului;
Închiderea depozitului neconform de la Rateş-Tecuci.

Grupa 2 cuprinde investiţii, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finanţate
prin POIM şi care vor fi puse la dispoziție de către autoritățile publice locale fie din fonduri
publice, fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv:
 Echipamente de transport pentru deşeurile menajere colectate în amestec din
mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;
 Echipamente de colectare și transport pentru deșeurilor similare și din piețe
colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;
 Echipamente de colectare şi transport pentru deșeurile reciclabile menajere în
Municipiul Tecuci;
 Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a deșeurilor
reciclabile similare și din piețe la nivelul întregului județ;
 Echipamente
de
colectareși
transport
pentrucolectareaseparată
a
biodeșeurilormenajere, similareși din piețe;
 Recipiente pentru colectarea și stocarea deşeurilor voluminoase și a deșeurilor
menajere periculoase;
 Vehicule specializate pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor
menajere periculoase;
 Realizareainstalației de tratare (compostare) a digestatuluirezultat din
tratareabiodeșeurilorcolectateseparatastfelîncâtsăîndeplineascăcondițiile
de
calitatepentruutilizareaînagricultură.
În continuare sunt prezentate investițiile POIM (grupa 1). Pentru ușurința în parcurgerea
documentului, acestea sunt împărțite în mai multe componente, și anume:
 Componenta 1 Colectareașitransportul/transferuldeșeurilormunicipale;
 Componenta 2 Tratareadeșeurilormunicipale (stații de compostare, stații de
sortareșiinstalație de trataremecano-biologică);
 Componenta
3
Depozitareadeșeurilormunicipale
(depozitnoușiînchidereadepozitelorneconforme);
 Componenta 4 Drumuri de accesșiutilități;
 Componenta 5 Asistențătehnică, Publicitate, supervizareșialtecheltuieli.
Componenta 1. Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale
Prin proiect este prevăzută atingerea unei rate de colectare de 100% (în anul 2021),
extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului
județ (din anul 2021) și implementarea sistemului de colectarea separată a biodeșeurilor
menajere, similare și din piețe în zona urbană (din anul 2025).
Sistemul de colectare a deșeurilor menajere colectare în amestec va fi:
 În mediul urban:
o în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare
stradală în containere de 1,1 m3 sau pubele de 360 l,

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 31.01.2020
pag. nr. 12


o în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l,
În mediul rural, colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l. Având în vedere
indicatorul redus de generare a deșeurilor în mediul rural, precum și creșterea ratei
de capturare a deșeurilor reciclabile, a rezultat ca fiind optimă utilizarea unor pubele
cu volum mai mic. În zonele în care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor
în amestec se va realiza prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale.

Sistemul propus pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere este:
 În mediul urban:
o Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală.
Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo
pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților
pentru: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă,
o Zona caselor:
 colectare din poartă în poartă: în pubele de 120 l pentru deșeurile de
plastic și metal și în saci de 60 l pentru deșeurile de hârtie,
 puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă. Punctele de
colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deșeurile de sticlă, de tip
igloo pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul
localităților urbane.
 În mediu rural:
o În zonele cu acces accesibil:
 colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l pentru deșeurile de
hârtie/plastic/metal/plastic și
 puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă, dotate cu
containere de 1.100 l.
o În zonele cu acces dificil – colectare prin aport voluntar, cu puncte de
colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 l – unul pentru
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă. Identificarea
zonelor cu acces dificil din mediul rural și a infrastructurii de colectare și
transport aferentă va intra în responsabilitatea viitorului operator de
salubrizare delegat de ADI.
Colectarea biodeșeurilor menajere se va implementa exclusiv în mediul urban astfel:
 În zona blocurilor din Municipiul Galați: colectare prin aport voluntar în puncte de
colectare stradală (comune cu cele pentru colectarea deșeurilor menajere în
amestec) în containere de 1.100 l,
 În zona caselor din Municipiile Galați și Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești:
colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l.
Prin proiect nu sunt prevăzute investiții (cu finanțare POIM) pentru colectarea și transportul
deșeurilor voluminoase, menajere periculoase și a deșeurilor similare și din piețe. Acestea
vor fi asigurate de către operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare prevăzute a se
introduce după implementarea SMID sunt descrise în detaliu în secțiunea 8.2. a Studiului
de Fezabilitate.

Aplicarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li
se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât
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arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea
generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor
reciclabile.
Prin proiectul POIM se vor achiziționa:
 echipamentepentrucolectaredeșeurimenajereînamestec din zona deservită de noul
operator, respectiv:
o 80.883 pubele de 80 l (pentru zona caselor din mediul rural),
o 2.677 pubele de 120 l (pentru zona caselor din Tg. BujorșiBerești),
o 20 pubele de 360 l (pentru zona blocurilor din Tg. BujorșiBerești),
 echipamentepentrucolectareașitransportuldeșeurilorreciclabilemenajere din zona
deservită
de
noul
operator
șisuplimentareaechipamentelorexistenteînMunicipiulGalați, respectiv:
o 95.252 pubele 80 l (din care 80.883 ppentru zona caselormediul rural, 2677
pentru zona caselor din Tg. BujorșiBereștiși 11.692 pentru zona caselor din
MunicipiulGalați),
o 319 containere 1.100 l (din care 243 pentrumediul rural și 76 pentruTg.
BujorșiBerești),
o 800 igloo 2.500 l (pentru zona blocurilor din MunicipiulGalați),
o 17 mașinicolectare cu un volumcuprinsîntre 6 și 18 m3(din care 10
pentrumediul rural, 5 pentruMunicipiulGalațiși 2 pentru M. Tg. BujorșiBerești).

Stații de transfer
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea a 3 stații de transfer în vederea eficientizării
transportului deșeurilor colectate în amestec și separat de la generatori la instalațiile de
tratare, precum și a reziduurilor rezultate de la instalația TMB Galați la depozit.
În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 stații de
transfer.

Caracteristici stații de transfer
mire Capacitate proiectată

1)

i
2)

ujor
3)

Tipuri
de
deșeuritransferate
23.000 t/an
Reciclabile
(cantitateamedieanualădeșeuritransferate
Reziduuri TMB
pe perioadă de planificare)
In primii 12 ani stațiavafuncționaîn 1,5
schimburi, ulterior vafuncționaîntr-un
schimb.
22.500 t/an
Deșeuriînamestec
(cantitateamedie de deșeuritransferată
șibiodeșeuri
pe perioadă de planificare)
/Reciclabile
Înprimii 10 ani de
funcționarestațiavafuncționa 10 ore,
ulterior vafuncționaîntr-un schimb.
10.000 t/an
Deșeuriînamestec
(cantitateamedie de deșeuritransferată
șibiodeșeuri
pe a perioadă de planificare)
/Reciclabile
Stațievafuncționaîntr-un singurschimb.

Instalațiaunde sunt Distanța Tip
transferatedeșeurile
transfer
SS Valea
62 km
Cu compa
/depozitMărului

TMB Galati/ SS
ValeaMărului

78/25
km

Cu compa

TMB Galati / SS
ValeaMărului

66/30
km

Fărăcomp

Astfel, în funcție de tipul deșeurilor transferate, au rezultat două zonări diferite, respectiv:
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o zonare pentru a asigura transportul deşeurilor reciclabile de la generator la staţia
de sortare Valea Mărului prin intermediul stațiilor de transfer de le Tecuci, Tg. Bujor
şi Galați;
o zonare pentru a asigura transportul deşeurilor colectate în amestec (și după anul
2025 a biodeşeurilor) de la generator la instalația de tratare mecano-biologică de la
Galaţi.

Centre de stocare temporară
În Municipiul Galați există 2 centre de stocare temporară.
Prin proiectul POIM este prevăzută operarea a două noi centre pentru stocarea temporară
a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate în
incinta stațiilor de transfer de la Tg. Bujor și Tecuci și vor deveni operaționale în anul 2021.

Componenta 2. Tratarea deșeurilor
Stații de sortare
În prezent în judeţulGalaţi există o staţie de sortare la Galaţi, finanţată prin programul
ISPA şi care deservește exclusiv Municipiul Galaţi și o staţie de sortare la Tecuci realizată
prin programul PHARE CES și care deservește exclusiv Municipiul Tecuci.
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului,
construită pe același amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectată a
stației este de 6.000 t/an și se estimează că va deveni operațională în anul 2021.
În stație vor fi sortate deșeurile reciclabile colectate separat din întreg judeţul, mai puţin
municipiile Galaţişi Tecuci. Pentru a prelua întreaga cantitatea de deșeuri reciclabile stația
va funcționa pe întreaga perioadă de funcționare în 1,5 schimburi.

Stații de compostare
În prezent, în judeţulGalaţi există două staţii de compostare, respectiv:
 Staţia de compostare de la Galaţi, realizată prin măsura ISPA, are o capacitate de
10.000 t/an. Staţia deservește exclusiv Municipiul Galaţişi este proiectată pentru a
trata deşeurile verzi din parcuri şi grădini;
 Staţia de compostare de la Tg. Bujor, realizată prin programul Phare CES, are o
capacitate de 1.000 t/an. Staţia în prezent nu este funcțională.
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de compostare la Tecuci
pentru tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini, care să deservească Municipiul
Tecuci. Capacitatea stației este de 700 t/an și data la care se estimează a deveni
operațională este anul 2021.
Echipamentele achiziționate pentru stația de compostare Tecuci vor deservi și stația de
compostare existentă de la Tg. Bujor, astfel încât aceasta să devină operațională. Având
în vedere cantitățile mici de deșeuri verzi estimate a fi tratate în stație (de circa 200 tone)
nu se justifică achiziționarea de noi echipamente. Stație de compostare Tg. Bujor va
deservi și orașul Berești.
Instalația de tratare mecano-biologică
În județul Galați nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării.
Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unei instalații de tratare mecano-biologică
la Galați care va asigura atât pre-tratarea deșeurilor mixte (colectate în amestec) înaintea
depozitării, cât și tratarea biodeșeurilor colectate separat (începând cu anul 2025).
Instalația se estimează că va deveni operațională în anul 2023.
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Capacitatea instalației MBT:
 Liniamecanică: 60.000 t/an -înperioada 2023-2024 va opera în 2 schimburi, ulterior
se vatreceprogresivsprefuncționareaîntr-un schimb (ca urmare a reduceriicantității
de deșeuricolectateînamestecșitratateîninstalație);
 Liniabiologică:
85.000
t/an
(1
schimb),
din
care
37.000
t/anbiodeșeuricolectateseparat (capacitateamedie de biodeșeuri care trebuietratată
pe întreagaperioadă de planificare).
Linia mecanică este prevăzută cu o instalație de sortare semi-automată pentru recuperarea
fracției reciclabile din deșeurile în amestec și cu o linie pentru producerea de RDF din
deșeurile reciclabile care nu pot fi recuperate material.
În linia biologică, prevăzută cu o instalația de digestie anaerobă semi-uscată, vor fi tratate
atât deșeurile organice rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor în amestec, cât și
biodeșeuri colectate separat. În urma procesului de digestie rezultă digestat din rezidual
(spre depozitare), digestat din biodeșeuri (valorificat în agricultură), reziduuri (spre
depozitare), RDF (co-incinerare) și gaz (stocat și folosit la producerea energiei electrice și
termice utilizate pentru consumul propriu al instalației).

Componenta 3. Depozitare
În judeţulGalaţi există un depozit conform la Tirighina care deservește exclusiv Municipiul
Galaţi și 5 comune limitrofe.
Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unui nou depozit conform la Valea Mărului
cu o capacitate de 1.000.000 m3 și o suprafață ocupată de 8,5 ha. Depozitul se estimează
că va deveni operațional în anul 2021.
Zona deservită – depozitul va deservi întreg județul Galați, mai puțin Municipiul Galați, în
perioada 2021-2022 și întreg județul Galați începând cu anul 2023.
Tipuri de deșeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deșeuri municipale reziduale
(reziduuri de la instalația TMB și 10% din deșeurile stradale, cu excepția primilor doi ani
până la punerea în funcționare a instalației TMB (anul 2023) canddeşeurile reziduale vor fi
depozitate fără o pretratare prealabilă), nămoluri de la staţiile de epurare orășenești și
deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare
interioară și/sau exterioară a acestora (fracția care nu poate fi valorificată).
Durata de viața a depozitului (o celulă) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Însă, având în
vedere că întreaga cantitatea de deșeuri municipale depozitate este stabilizată din punct de
vedere biologic în MBT (70%), cât și faptul că depozitul va fi operat în minim 5 sub celule,
cantitatea de emisii GES și levigat generată va fi minimă asigurând astfel protecția
factorilor de mediu.
De asemenea, una din investițiile POIM o reprezintă închiderea depozitului neconform
Rateș-Tecuci.

Componenta 4. Drumuri de acces și utilități
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea inclusiv a:
 drumurilor
de
accescătreamplasamentele
de
la
Galați
(undeestepropusărealizareastației de transerșiainstalației TMB), ValeaMărului
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(undeestepropusărealizareastației de sortareși a depozitului de deșeuri), Tg. Bujor
(undeestepropusărealizareastației
de
transfer)
șiTecuci
(undeestepropusărealizareastației
de
transfer
șicompostare,
precum
șiînchidereadepozituluineconform) și
racordării
la
utilitățilepublice,
respectivalimentarea
cu
apă,
canalizareșienergieelectrică.

Componenta 5. Asistență tehnică,publicitate, supervizare și alte servicii
Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul
proiectului (ce include și cheltuielile de informare și publicitate) și supervizarea lucrărilor și
Servicii pentru auditul anual al proiectului.
De asemenea în vederea implementării în bune condiții a proiectului, este prevăzut a se
atribui alte două contracte de servicii și anume: Studii pentru determinarea compoziției
deșeurilor menajere, similare și din piețe și Studiu privind posibilitatea colectării
separate a biodeșeurilor din deșeurile similare.
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În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile aferente SMID pentru județul Galați, atât
cele finanțate prin POIM (grupa 1), cât și cele care intră în responsabilitatea autorităților
publice locale ( grupa 2).
Costuri investiţionale privind sistemul de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Galați

ăsură

Total
investițiiprioritare

Investitii POIM
Grupa 1
Cheltuielieligibile Cheltuieli
noneligibile

Investitii
Grupa 2
Total

i transport deșeurimenajereînamestec, similareșidinpiețe

șipubele

2.171.242

1.678.021

0

1.678.021

493.222

1.975.521

0

0

0

1.975.521

3.080.431

2.866.638

0

2.866.638

213.793

3.573064

2.334.499

0

2.334.499

1.238.566

i transport deseurimenajerereciclabilemenajere, similareșipiețe

șipubele

i transport biodeșeurimenajere, similareșipiețe

containereșipubele

2.031.061

2.031.061

itranspotdeșeurivoluminoaseșipericuloase

pentruvoluminoase) șimașinispecializate
culoase)

ansfer
fer Tecuci
fer Tg. Bujor
fer Galati
ortare
eValeaMărului

1.244.100

0

1.999.901
1.637.626
1.532.488

0

0

1.244.100

1.999.901
1.637.626
1.532.488

1.999.901
1.637.626
1.532.488

0
0
0

1.719.481

1.719.481

1.719.481

0

1.636.282
0

1.636.282
0

1.636.282
0

0
0

34.410.826

33.470.826

ostare

xistentă, retehnologizare)

cano-biologică
MB*

eaMărului

pozitneconformTecuciRateș

0

33.470.826
940.000

12.735.336

12.735.336

12.735.336

0

4.719.420

4.719.420

4.719.420

0
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ăsură

Total
investițiiprioritare

Investitii POIM
Grupa 1
Cheltuielieligibile Cheltuieli
noneligibile

e accesșiutiliățti
acces si
nteamplasamentelorValeaMărului, Galati,
g. Bujor

5.879.104

5.879.104

AL INVESTIȚII

80.345.884

72.209.622

(studiiteren, EIA, studiucompozițiedeșeuri,
ilitatecolectarebiodeșeuri,
xpertize)/ Proiectare

2.117.877

ehnică
arePublică
e pe perioadalucrărilor
eficiar
e, contribuții, taxe
umentațiisuportșicheltuielipentruobținereavize,
utorizații
L INTANGIBILE

Investitii
Grupa 2
Total

5.879,104

0

72.209.622

8.136.262

2.117,877

2.117.877

0

1.590.047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

1.590,047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

1.590.047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

0
0
0
0
0

7.717.067

7.717.067

0

7.717.067

0

TVA

88.062.951

79.926.690

0

79.926.690

8.136.262

A
TVA (PREȚURI CONSTANTE)

15.851.221
103.914.172

14.902.472
94.829.161

0
0

14.902.472
94.829.161

948.749
9.085.011

a TVA (PREȚURI CURENTE)

97.130.927

87.217.225

0

87.217.225

9.913.702

ricurente)
TVA (PREȚURI CURENTE)

27.079.791

16.261.806

0

16.261.806

10.817.984

115.283.781

103.479.031

0

103.479.031

11.804.750

0

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al comparaţiei între situaţia fără proiect şi
beneficiile aduse prin implementarea proiectului.

Indicatori de performanţă
Indicator
PopulațiajudețuluiGalați
Total populațiedeservită de servicii de
salubrrizare (colectareînamestecșiseparat
Deșeurimunicipale generate
Deșeurimenajere generate
Deșeurisimilare generate
Deșeuri din parcurișigrădini
Deșeuri din piețe generate

Nr.
Nr.

Fărăproiec
t
2023
477.403
477.403

477.403
477.403

t/an
t/an
t/an
t/an
t/an

157.407
115.545
29.627
3.980
845

157.407
115.545
29.627
3.980
845

U.M

Cu proiect
2023
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Indicator
Deșeuristradale generate
Biodeșeuri din
parcurișigrădinicolectateseparat
Biodeșeurimenajere, similar și din
piețecolectateseparat
Deșeurireciclabilecolectateseparat
*inclusivreziduuri
**inclusivdeșeurireciclabilecolectate de la
persoanelefiziceși predate direct
reciclatorilor
Deșeurivoluminoasecolectateseparat
Deșeurimenajerepericuloasecolectatesepar
at
Rată de capturaredeșeurireciclabile
Rată de capturarebiodeșeuri (menajere,
similareși din piețe)
Rată de capturaredeșeurivoluminoase
Rată de
capturaredeșeurimenajerepericuloase
Numărulşicapacitateacentrelor de colectare
Numărulşicapacitateastațiilor de transfer

U.M

t/an
t/an

Cu proiect
2023
3.410
3.761
0 (34.298 t din 2025)

t/an

0 (0 t din
2025)
26.869

t/an
t/an

436
227

1.307
680

Total
Total

45%
0 (0 din
2025)
30%
30%

65%
0 (53% din 2025)

Numar
Nr
t/an/1
schim
b
Nr.

2
0

5
3
55.500

0

2/2

Nr.
Numar
240 l
Nr.
Nr.
t / an

0
0

10
53.600

0
0
22.869

7
22
31.518

19.766

27.242

2
8.000

3
14.000

Nr. șicapacitățiinstalațiidigestieanaerobă

No
t /an/ 1
schim
b
Nr.
t/a
Nr.

2
3.000
0

Nr. și capacitate instalație de
trataremecanobiologică

t/an
Nr.
tone

0
0
0

3
3.900
1 (componentăainstalației
TMB)
37.000
1
Liniamecanică: 60.000 t/an
Liniabiologică: 85.000 t/an,
din care 37.000

Nr. mașini de transfer inclusivremorcă
(transport containere de 40m3)
Nr. mașini de transport containere 30 m3
Numărulşicapacitateapunctelor de precolectare
Nr. containeredeschise (40 m³)
Nr. containere cu compactare (30 m3)
Total deșeurireciclabilecolectateseparat
(inclusivimpurități)
(cantitatea nu include
deșeurilereciclabilecolectate de la
persoanelefiziceși predate direct
reciclatorilor)
Total deșeurireciclabiletratateînstațiile de
sortare din județulGalați (fărăsticlă)
Nr. și capacitate stații de sortare

Nr. și capacitate stații de compostare

t/an

Fărăproiec
t
2023
3.410
2.772

Total
Total

35.518

90%
90%
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Indicator

Deșeurimunicipaledepozitatefără
otratareprealabilă
Cantitatea de deșeurimunicipaledepozitată
Cantitateadepozitatăîndepoziteconforme
Nr. și capacitate
depoziteconformeînjudețulGalați
Depoziteneconformeînchiseșireabilitate

U.M

Fărăproiec
t
2023

Cu proiect
2023

tone

129.561

t/anbiodeșeuricolectatesepar
at
341 (deșeuristradaleinerte)

t/an
t
Nr

129.561
83.223
1

29.934
29.934
1

m3
Nr.

200.000
0

1.000.000
1

Cadrul instituțional
Consiliul Judeţean Galați va fi beneficiarul proiectului în numele Consiliilor Locale din
judeţul Galați.
Pentru o gestionare mai eficientă a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea
deşeurilor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului şi
colectarea deşeurilor municipale, transportul/transferul deşeurilor, tratarea şi eliminarea
deşeurilor în baza procedurilor de achiziţie publică.
A fost elaborat un Document de poziție între toate părţile. Prevederile privind delegarea
serviciilor de gestionare a deşeurilor sunt prezentate în cele ce urmează.
1. Un contract de delegare a gestiunii pentru:
a) activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale din
întreg județul Galați (pentru municipiul Tecuci începând cu 01.07.2023), cu excepția
municipiului Galați;
b) activităţile aferente operării:
i) stației de transfer și a stației de compostare Tecuci,
ii) stației de transfer și stației de compostare Târgu Bujor.
2. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităţilor aferente operării
instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit conform de
deșeuri și stație de sortare) și începând cu 01.07.2023 și a activităţilor aferente operării
stației de sortare Tecuci;
3. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităţilor aferente operării
instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați,
parte a contractului de proiectare-execuție-operare.
În ceea ce privește Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru
contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri:
 Toate unitățile administativ-teritoriale deservite și județul Galați, pentru instalațiile
care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru
contractele de delegare a gestiunii prevăzute la alineatul precedent, pct. 1 și 2.
Procedura de atribuire va fi inițiată și derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe
seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în
acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență
tehnică contractată în acest sens.
 Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unităţile administrativ-teritoriale
deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de
tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe
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amplasamentul din municipiul Galați, pentru contractul prevăzut la alineatul
precedent, pct. 3 de mai sus.
În ceea ce privește modalitatea de plată a operatorilor implicați în SMID, aceasta se
va realiza prin taxă instituită de autoritățile publice locale din jud. Galați, atât pentru
populație, cât și pentru agenții economici și instituțiile publice. Taxa colectată va fi
transferată către ADI ECOSERV pentru plata operatorilor implicați în SMID.
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ANEXA 2
Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare
Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici
continuare
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici
cotinuare
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

268,80
420,00

280,70
480,00

292,60
563,65

304,50
563,65

316,40
563,65

328,30
563,65

340,20
563,65

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

364,00
563,65

375,90
563,65

387,80
563,65

399,70
563,65

411,60
563,65

423,50
563,65

435,40
563,65

447,30
563,65

459,20
563,65

471,10
563,65

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

483,00
563,65

494,90
563,65

506,80
563,65

518,70
563,65

530,60
563,65

542,50
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

2028
352,10
563,65
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Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați

8,08
6,94

8,44
7,25

8,80
7,56

9,15
7,86

9,62
8,17

9,98
8,48

10,34
8,78

10,70
9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

2035

2036

continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural

2029

2030

2031

2032

2033

11,06
9,40
6,71

11,43
9,71
6,93

11,79
10,01
7,15

12,15
10,32
7,37

12,51
10,63
7,59

12,87
10,94
7,81

13,24
11,24
8,03

13,60
11,55
8,25

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

14,68
12,47
8,91

15,04
12,78
9,13

15,41
13,09
9,35

15,77
13,39
9,57

16,49
14,01
10,01

17,13
14,56
10,40

17,13
14,56
10,40

16,13
13,70
9,79

2034

2037
13,96
11,86
8,47

2038
14,32
12,17
8,69

2047
17,13
14,56
10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord
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ANEXA NR. 3
Anexa IIIla Documentul de poziție – Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare
Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici
continuare
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici
cotinuare
Tarifîn lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentruutilizatori non-casnici

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

268,80
420,00

280,70
480,00

292,60
563,65

304,50
563,65

316,40
563,65

328,30
563,65

340,20
563,65

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

364,00
563,65

375,90
563,65

387,80
563,65

399,70
563,65

411,60
563,65

423,50
563,65

435,40
563,65

447,30
563,65

459,20
563,65

471,10
563,65

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

483,00
563,65

494,90
563,65

506,80
563,65

518,70
563,65

530,60
563,65

542,50
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

2028
352,10
563,65
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Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați

8,08
6,94

8,44
7,25

8,80
7,56

9,15
7,86

9,62
8,17

9,98
8,48

10,34
8,78

10,70
9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

2035

2036

continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunarăurban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural

2029

2030

2031

2032

2033

11,06
9,40
6,71

11,43
9,71
6,93

11,79
10,01
7,15

12,15
10,32
7,37

12,51
10,63
7,59

12,87
10,94
7,81

13,24
11,24
8,03

13,60
11,55
8,25

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

14,68
12,47
8,91

15,04
12,78
9,13

15,41
13,09
9,35

15,77
13,39
9,57

16,49
14,01
10,01

17,13
14,56
10,40

17,13
14,56
10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

16,13
13,70
9,79

2034

2037
13,96
11,86
8,47

2047
17,13
14,56
10,40

2038
14,32
12,17
8,69
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Anexa 4
ACTUL DE ATRIBUIRE CADRU

Încheiat între toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) care sunt membre ale ADI ECOSERV,
având ca scop serviciul public de salubrizare din Județul Galați, și aprobat de către toate autoritățile
lor deliberative, prin Hotărâri ale Consiliilor Locale/Județean (HCL/HCJ), respectiv:
-

JudețulGalați, prin HCJ nr. ..../....

-

MunicipiulGalați, prin HCL nr. ..../....

-

MunicipiulTecuci, prin HCL nr. ... / .....

-

Orașul..... , prin HCL nr. ..../....

-

Comuna....., prin HCL nr. ..../....

Preambul – Având în vedere:
A. Documentul de Poziție
Membrii ADI au încheiat un Document de Poziție prin care au stabilit o serie de aspecte privind:
a) activitățile legate de Proiectsifinanțareaacestuia;
b) stabilirearegimuluijuridic

al

bunurilor

construiteși/sauachiziționateîncadrulProiectului,

precum

(mobile
și

al

siimobile)

terenurilorpuse

la

dispozițiaProiectului;
c) delegareagestiuniiaceloractivitățicomponente

ale

serviciului

de

salubrizare

care

fac

obiectulasocierii;
d) mecanismul de plată a serviciului de salubrizare.
Toate elementele referitoare la dezvoltarea infrastructurii serviciului cât și la operarea acestuia sunt
incluse în Documentul de poziție, astfel cum a fost aprobat de către toate UAT membre ADI prin
HCL/HCJ și cum a fost anexat Cererii de Finanțare.
B. Actul de atribuirecadru
Toate UAT membre ale ADI s-au obligat, prin Documentul de poziție, să încheie un „Act de atribuire –
cadru”, care va fi aprobat prin HCL/HCJ și va deveni anexă la Documentul de Poziție.
Scopul acestui Act de atribuire – cadru este acela de a corela și sintetiza între UAT incluse în Proiect
aspectele instituționale și financiare care privesc elemente de ajutor de stat. Acest Act regrupează de
asemenea, prin trimitere la acestea, documentele legale, instituționale și contractuale cu impact
asupra Proiectului, care constituie instrumentele juridice pentru verificarea îndeplinirii tuturor
criteriilor utilizate în Cererea de Finanțare în vederea calificărilor și concluziilor din materia ajutorului
de stat.
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C. Proiectul - etapeșicontracte care vor fi atribuite
Implementarea Proiectului presupune două etape:
1. Etapa de achiziții de echipamenteși de realizare (proiectareșiexecuție) a lucrărilor de
construcțieainfrastructuriifinanțateprinProiect, pe bazaunorcontracte de furnizareșicontracte
de lucrări; acestecategorii de contracte sunt detaliateînDocumentul de poziție.
2. Etapa de exploatareaacestorinstalațiișiechipamente, ca o componentă a furnizăriiserviciului de
salubrizare, pe bazaunorcontracte de delegare a gestiunii; acestecategorii de contracte sunt
detaliateînDocumentul de poziție.
Pe lângă acestea, vor fi atribuite de asemenea contracte achiziții publice de servicii de asistență
tehnică.
Pentru realizarea instalației TMB și a stației de transfer de la Galați, precum și pentru operarea
acestora, se va atribui, prin licitație publică, de către Județul Galați (prin CJ) și toate celelalte UAT
deservite (prin ADI), un singur contract de tip DBO (proiectare-execuție-operare), dar care va
cuprinde și o serie de obligații de investiții pentru operator, inclusiv pentru instalația de cogenerare
aferentă liniei de digestie anaerobă din cadrul instalației TBM.
D. Ajutorul de Stat
Finanțarea investițiilor în sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) și fondurile alocate
pentru a acoperi costurile generate de furnizarea serviciilor de salubrizare nu reprezintă ajutor de
stat (fie deoarece nu există un avantaj pentru operatori pe piață, astfel cum rezultă din verificarea
criteriilor Altmark, fie deoarece nu există compensație), sau, în cazul în care există ajutor de stat,
acesta se încadrează în prevederile referitoare la serviciile de interes economic general (SIEG)
potrivit Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații
pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată
prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE).

Părțile acestui Act de atribuire cadru au convenit următoarele aspecte privind regulile din
materia ajutorului de stat
Art. 1 - SIEG
1.1. Serviciilepublice

de

salubrizarereprezintăserviciicomunitare

de

utilitățipublice,

care

asigurăsatisfacereanevoiloresențiale de utilitateșiinteres public general cu caracter social ale
colectivităților locale, făcândparte din categoriaserviciilor de interes economic general (SIEG),
astfel

cum

rezultă

din

Analiza

poateoferifondurilenecesarepentruinvestițiidecât

la

Cost-Beneficiu.

Piața

costurifoarteridicate

(tarife

nu
care

ardepășinivelul de suportabilitate), iarbugetele locale nu pot asiguraaceastădiferență de
fondurinecesare (financing gap). SIEG va fi furnizatprinutilizareabunurilor din sistemul de

HOTĂRÂREA Nr. ______ din ________________ 2020
pag. nr. 28
management integrat al

deșeurilor (SMID) construitprinProiect, bunuripublice care sunt

înproprietateaJudețuluiGalați.
1.2. Proiectul care va fi finanțatprin POIM cuprindedoaraceleactivitățicomponente ale serviciului de
salubrizare

care

au

ca

obiectdeșeurilemunicipale

deșeurileasimilatecelormenajere,

(respectivdeșeurilemenajere,

bio-deșeurileșideșeurileverzi

din

parcurișigrădini,

deșeurilestradale).
Art. 2 - Beneficiarul
2.1. BeneficiarulacestuiProiect de management integrat al deșeurilor la nivel de județesteJudețul,
iardelegareagestiuniiserviciului

(care

include

operareabunurilorrealizate

cu

finanțareaobținutăprinProiect) va fi atribuităprinlicitațiepublică (cu excepțiamunicipiuluiGalați,
astfel cum va fi stipulatseparat, îndetaliu, maijos), prin care nu se creeazăavantajerespectivului
operator, ca întreprindere.
2.2. Opțiunilepropusesprefinanțareprin

POIM

respectăreglementărilenaționaleși

sunt

înacord

cu

reglementărileeuropeneprivindajutorul de stat îndomeniul SIEG.
2.3. PrezentulProiectprivește

un

SIEG

care

varealizautilizândinfrastructuraspecificărealizatăprinProiect,

se

noile

active

fiindbunuripubliceaparținândJudețuluiGalați, înconformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr.
101/2006.
Art. 3 – Cele trei paliere ale Proiectului
3.1. Proiectul, consideratînintegralitateasa, implicătreipaliere, respectiv:
I.

Finanțareanerambursabilăacordată din fondurieuropeneprin POIM JudețuluiGalațiînetapa de
implementare a Proiectului;

II.

Finanțareafuncționării ADI ECOSERV din bugetele locale ale UAT membreînambeleetape (de
implementareșioperațională) ale Proiectului;

III.

Finanțareaoperăriiserviciilor

de

cătreoperatori

pe

bazacontractelor

de

delegare,

printaxeleplătite de utilizatori, înetapaoperațională a Proiectului.
3.2. Palierele 2 și 3 din lista de mai sus nu implicăvreunajutor de stat deoarece: (i) pentrupalierul 2,
ADI nu intervine direct înoperareaserviciilor, ci îndeplinește un mandatacordat de UAT membre
pe care nici un alt actor de pe piață nu l-arputeaprimi conform legii, nefiindașadarfinanțată sub
forma

uneicompensațiipentruobligații

de

serviciu

public,

iar

(ii)

pentrupalierul

3,

sunt

îndeplinitecelepatrucriteriiAltmarkșioperatoriiserviciului de salubrizare nu beneficiază de un
avantaj pe piațăfață de alteîntreprinderi (excepțiaoperatoruluiin-house al MunicipiuluiGalațiva fi
analizatăseparatprinraportare la condițiileprevăzute de Decizia 2012/21/UE).
3.3. Doarfinanțareanerambursabilăobținută din fondurieuropeneprin POIM, pentrupalierul 1 de mai
sus poate fi calificatădreptajutor de stat. Aceastaarreprezenta o investiție care nu va fi
amortizată,

însensulcădoarpartea

de

cofinanțare

din

parteaJudețuluipoate

fi

eventual

recuperatăprinredevență. Încazuluneifinanțăriexclusiv din fonduri private ale operatorului,
acestinvestitorar fi trebuitsăaducă (sărealizeze din fonduriproprii) bunurilecomponente ale
infrastructuriiaferenteserviciului de salubrizareșiar fi trebuitsăamortizezeacesteinvestiții.
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3.4. Parțialputem fi înprezențaunuiajutor de stat și pe palierul 3 de mai sus, doarpentruoperatorulinhouse

al

MunicipiuluiGalați,

iarpentruaceastăsituație

sunt

îndeplinitecondițiilepentru

ca

acestajutor de stat să nu fie supusobligației de notificare, înbazaDeciziei 2012/21/UE.
Art. 4 - Primul palier – etapa de implementare a Proiectului: calificarea drept ajutor de stat
a finanțării din fondurile europene fără obligația de notificare, deoarece sunt îndeplinite
condițiile prevăzute în Decizia 2012/21/EU
4.1. Pe „primulpalier” (etapa de implementare a Proiectului), JudețulGalați ca beneficiarprimește cofinanțare

din

fondurinerambursabile

UE

prin

POIM,

urmândsăimplementeze

o

serie

de

achizițiișiexecuții de lucrăripentrurealizareabunurilor de infrastructurăfinanțateprinProiect.
4.2. Actul de atribuire, însensulDeciziei 2012/21/UE pe acest prim palieresteconstituit din:
(i) Prevederilelegale,

respectiv

conferăConsiliulJudețean

art.

7

alin.

„competențe

gestionareașicoordonareasistemelor

de

cu

(1)

din

privire

management

Legea
la

aceluiașiarticolprecizeazăcă:

„Sistemul

de

101/2006

înființarea,

integrat

șiaactivitățilorspecificerealizateprinintermediulacestora”.

nr.
al

organizarea,

deșeurilor,

Alin.

care

precum

(3)

management

integrat

al
al

deșeurilorestedestinatșiasigurădeservireaunitățiloradministrativ-teritorialemembreînasociația
de dezvoltareintercomunitarăconstituităînconformitate cu prevederileLegii nr. 51/2006,
republicată”.
(ii) Documentul

de

pozițieconvenit

de

toate

UAT

membre

ale

ADI

șiaprobat

de

acesteaprinhotărâri ale consiliilor locale șijudețean, care confirmărolulJudețului ca beneficiar
al Proiectuluișidetaliazămodulîn care JudețulvaacționapentruimplementareaProiectului.
4.3. Condițiileimpuse de Decizia 2012/21/UE sunt îndepliniteînacestcaz, datfiind:
(i)

obligațiileclare

de

serviciu

public

din

competențadată

de

legeConsiliuluiJudețeanșirolulJudețuluiîncadrulProiectului care estestabilitprinDocumentul
de poziție;
(ii)

parametrii pe bazacărora se calculeazăcompensația – înacestcazpartea de co-finanțare
din fondurieuropeneprin POIM, care acoperănecesarul de investițiiînbunurileparte a
sistemului de management integrat al deșeurilor, pe bazaanalizei cost-beneficiuatașată la
Cererea de Finanțare;

(iii)

mecanismulpentruevitarea supra-compensației care rezultă tot din analiza cost-beneficiu;
nu existăveniturisauprofituri care să fie realizate de Județ, deoareceJudețul nu operează
direct

aceastăinfrastructurăși

nu

este

un

prestator

de

servicii;

singurulvenit

al

Județuluiarputea fi consideratăredevența, însăaceastavaalimentaFondul IID după cum
vomarătamaijos, înetapa a doua (operațională) a Proiectului.
4.4. PrinProiect, JudețulGalațiîncalitate de beneficiarprimește co-finanțarea din fondurileeuropeneprin
POIM

învederearealizăriiunorbunuri

care

sunt

parteainfrastructuriiaferenteserviciului

de

salubrizare, respectiv a sistemului de management integrat al deșeurilor la niveljudețean,
destinate sădeservească UAT membre ale ADI ECOSERV.
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4.5. BunurileachiziționatesauconstruiteprinProiectvor

intra

îndomeniul

public

al

JudețuluiGalați,

conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 („Bunurileaferentesistemului de management
integrat al deșeurilorsaupărți ale acestuia, dupăcaz, aparțindomeniului public al județului.”) și
art. 10-11 din Documentul de Poziție.
4.6. Județuluii s-a încredințatacestrolînvedereaorganizăriiserviciului public de salubrizare care este un
SIEG. JudețulestebeneficiarulProiectuluișivaprimifinanțarea din fondurieuropene, prin POIM,
înscopulrealizăriiinvestițiilornecesareîninfrastructuraaferentăserviciului public, ca o componentă a
îndepliniriiobligațiilor de serviciu public ceîirevinprinlege, față de colectivitățile locale.
4.7. Înetapa

de

implementare

a

Proiectului,

respectivachizițiaechipamentelorșiproiectareașiexecutareainstalațiilor de tratare a deșeurilor,
JudețulGalațivaîncheiacontracte

de

achizițiipublice

de

furnizarepentruachiziționareaechipamentelorsaucontracte de achizițiipublice / concesiune de
lucrăripentruproiectareașiconstrucțiainstalațiiloravuteînvedere (astfel cum estedetaliatîn art. 12
din

Documentul

de

Poziție).

fiindatribuiteînurmaunorlicitațiideschisetransparente,
criteriiadecvate

de

selectare

a

Acestecontracte,

nediscriminatoriișinecondiționate,

contractanților,

cu

vorrespectatoatecondițiilepentru

„vânzareașicumpărarea de active, bunurișiservicii (saualtetranzacțiicomparabile) prinproceduri
de ofertare competitive, transparente, nediscriminatoriișinecondiționate”, care excludajutorul de
stat, conform pct. 89-96 din ComunicareaComisieiprivindnoțiunea de ajutor de stat astfel cum
estemenționată la articolul 107 alineatul (1) din TratatulprivindfuncționareaUniuniiEuropene.
Acestecriterii

sunt

aplicabileșioperatoruluiselectatprinlicitațiepublică,

pentrucomponenteleproiectareașiconstruireainstalației TMB ca parte a contractului de tip DBO.
Prinurmare,

plățileefectuatecătrefurnizori,

proiectanțisauconstructori,

din

fonduripubliceconstândînfondurilenerambursabileprin POIM șicofinanțareaasigurată de Județ, nu
reprezintăajutor

de

fiindîndeplinitecriteriile

stat

pentru

din

co-contractanțiiJudețuluiselectațiprinlicitațiepublică,

ComunicareaComisieimai

sus

menționate,

iarîntreprinderileselectatepentru a încheiacontracte cu JudețulGalați nu dobândescvreunavantaj
pe piață.
4.8. Acestebunurivor

fi

utilizate

(ca

bunuriconcesionate)

de

operatoriiserviciului,

pe

bazacelortreicontracte de delegare a gestiuniiactivităților care compunserviciul de salubrizare,
atribuiteprinproceduri competitive, respectivprinlicitațiipublice.
4.9. Cu

toateacestea,

uneleechipamentevor

fi

concesionateactualului

operator

in-house

al

MunicipiuluiGalați. In acest mod, operatorulin-house nu va majora tarifulprincomponentasa de
costuriinvestiționale.
Art. 5 - Al doilea palier al Proiectului - Pe parcursul ambelor etape ale Proiectului - Rolul
ADI ca entitate non-profit de implementare a Proiectului în baza mandatului acordat și cu
finanțare prin contribuții de la UAT membre, care nu reprezintă nici compensație, nici nu
poate fi calificată drept ajutor de stat
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5.1.

ADI ECOSERV este o asociație de dreptprivatși de utilitatepublică, fărăscoplucrativși care nu
are calitatea de operator al serviciului de salubrizare, conform prevederilorlegaleceîi sunt
aplicabile,

respectivdispozițiileLegii

nr.

51/2006

și

HG

nr.

855/2008

care

aaprobatstatutulșiactulconstitutivcadru ale acestorasociații de dezvoltareintercomunitară.
5.2.

ADI ECOSERV îndeplineștedoarfuncții administrative, respectivexercitareaunuimandatlegat de
serviciul de salubrizare (SIEG) înnumeleși pe seama UAT membre, care nu arputea fi realizate
de nicioaltăentitate pe piață, deoarecemandatulatribuit de UAT membreesteposibildoar pe
bazaprevederilorexprese

ale

Legii

nr.

51/2006

care

permiteacestmontajșidoarînfavoareaacestui tip de asociații de dezvoltareintercomunitară. ADI
nu

esteangajatăînprestarea

SIEG,

după

cum

nu

esteangajatăîndesfășurareaniciuneiactivitățieconomice.
5.3.

ADI

este

o

entitatecentralizatoare

care

îndeplineștesarcinilemunicipaleși

care

nu

esteangajatăînactivitățieconomice.
5.4.

ADI esteremuneratădoarpentruaacopericosturile sale. Toateliniilebugetare sunt aprobate de
reprezentanții UAT-urilorînAdunareaGenerală (AGA) la propunereaConsiliului Director. ADI nu
poateacumulafonduri.

Orice

surplus

bugetar

la

sfârșitulexercițiuluifinanciartrebuieutilizatpentruacoperireacheltuielilorviitoare,
reducândastfelcontribuțiile UAT-urilor. Mai mult, niciocontribuție la bugetul ADI nu se
cumulează cu vreocompensație care să fie consideratăajutor de stat înaplicareaDeciziei
2012/21/UE.
5.5.

Prinurmare, finanțarea ADI de la bugetele locale ale UAT membre nu intrăînsferaajutorului de
stat șiniciînanalizacompensațieipentruobligații de serviciu public.

Art. 6 - Al treilea palier - Etapa operațională (exploatarea bunurilor realizate și furnizarea
serviciului de salubrizare) - rolul operatorilor, selectați prin licitație, pentru a gestiona
serviciul de salubrizare: excluderea calificării ca ajutor de stat pe baza îndeplinirii
criteriilor Altmark, iar pentru operatorul in-houseal Municipiului Galați conformarea cu
condițiile Deciziei 2012/21/UE.
6.1. Contractele de delegarecevor fi atribuiteînetapaoperațională
6.1.1. Delegareagestiuniiactivitățilorcomponente ale serviciului de salubrizare a localităților care fac
obiectulProiectului, se va face printreicontracte, astfel cum a fostconvenit de UAT membre ale
ADI ECOSERV prinDocumentul de poziție. Acestecontractevor fi atașate ca anexe la prezentul
Act

de

atribuirecadru,

pe

măsurăce

sunt

încheiate

de

către

ADI

ECOSERV

cu

operatoriiselectați.
6.1.2. Înacestsens, toatecriteriileAltmark sunt îndepliniteînprincipiu, pe bazaevaluăriiprincipiilor care
guverneazămontajulinstituțional al Proiectului. Menționămcătoatedetaliile nu sunt cunoscute la
momentul de fațăși nu pot fi verificateînconcret, prinurmareînprezentul Act de atribuirecadru
ne referim la conceptul general, bazat pe convențiileșiînțelegeriledintre UAT implicate (astfel
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cum rezultă din Documentul de pozițieși din altedocumente ale Cererii de Finanțare)
privindmecanismul de implementare a Proiectului:
I.

Obligațiile de serviciu public ale operatorilor sunt clarșiexpres stipulate încontractele
de

delegare

a

gestiunii,

operatorulfiindefectivînsărcinatprincontractul

de

delegaresăfurnizeze/gestionezeserviciul de salubrizare
a) Contractele de delegare a gestiuniivorcuprindetoateclauzeleobligatorii conform art. 29 alin. (11)
din Legea nr. 51/2006, care săstipulezeclarșiexpres, obligațiile de serviciu public ale
operatorilor, după cum Părțile au confirmatșiprinDocumentul de poziție (art. 15 alin. 3-6).
b) Duratacontractelor

de

delegareva

fi

limitatăși

nu

vadepășiduratamaximănecesarărecuperăriiinvestițiilorprevăzuteînsarcinaoperatoruluiprincontrac
tul de delegare, astfelîncâtsă nu fie afectatăconcurența pe piațășisă se respecteregulile din
materiaajutorului de stat, inclusivDeciziaComisieiEuropene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE)
pentruconformareșiînsituațiaîn

care

s-arconsideracăfinanțareareprezintăajutor

de

stat.

Contractelevorcuprindeclauzeclare cu privire la condițiileîn care duratalorarputea fi prelungită.
Investițiileluateînconsiderarepentrucalcululacesteidurate sunt celerealizate din fondurileproprii
ale

operatorilor,

respectivduratacontractului

delegaretrebuiesăpermităoperatoruluisăîșirecuperezecosturile

de

de

investițiifăcute

din

fonduriproprii, printarifelefacturate, și o duratămai mare de 5 ani a contractului de
delegaretrebuiesă fie justificatăprintr-o perioadă de recuperare care depășește 5 ani, la tarifele
calculate cu aplicareapragului de suportabilitate. Recuperareacosturilor de investițiifăcute din
fondurieuropenesaualtefonduripublice nu artrebuisăinfluențezeduratacontractului.
II.

Parametrii pe bazacărora se calculeazăcompensația sunt stabilițiînprealabil, în mod
obiectivși transparent
și

III.

Compensația nu depășeșteceeaceestenecesarpentruacoperireaînîntregimesauînparte
a costurilorocazionate de executareaobligațiilor de serviciu public, ținândcont de
veniturilerezultate

din

aceastăactivitate,

precum

și

de

un

profit

rezonabilpentruîndeplinireaacestorobligații
a) ÎnDocumentul de poziție (cap. IX), UAT implicate înProiect au prevăzutîndetaliumecanismul de
plată al serviciului de salubrizare, pentru o maibunăînțelegere a modului de funcționare al
cicluluifinanciar.
b) Printreclauzeleobligatoriiîncontractele de delegarecevor fi atribuite, vor fi incluse conform art. 29
alin.

(11)

din

Legea

nr.

51/2006

o

serie

de

clauze

care

privescacesteaspecte,

reglementândastfelelemente cu impact asuprarespectăriiregulilor din materiaajutorului de stat:
i.

prețurile/tarifele pe care delegatul (operatorul) are dreptulsă le practice la data
începeriifurnizării/prestăriiserviciului,
ajustareșimodificareaacestora;

precum

șiregulile,

principiileși/sauformulele

de
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ii.

compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului (operatorului),
dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației,
precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

iii. modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
iv. nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz.

c) Tarifeleoperatorilor
i. Pentruactivitățileserviciului

de

modificărileulterioarevor

fi

salubrizare,

tarifeleoperatorilor,

precum

aprobateînadunareageneralăa

șiajustările/

ADI

ECOSERV

înbazamandatuluiprimit de la UAT deservite. Tarifelevor fi stabilite, ajustateșimodificate
conform

regulilorînvigoare,

inclusivMetodologiei

ANRSC

aplicabile

la

nivelnațional,

șipentruaasigurarecuperareaintegrală a costurilor de exploatareșiîntreținere, costurile de
investițiiși

un

profit

rezonabilpentru

operator,

cu

excepțiasituațiilorîn

care

serviciulesteprestatînbazaunui contract de concesiune, conform art. 43 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 51/2006.
ii. Tarifeledistinctepentrugestionareadeșeurilorvoracoperinumaicosturilenete

de

gestionare,

adicăceleneacoperite de veniturile din comercializareaproduselorrezultateînurmaetapei de
tratare

(deșeurireciclabilevalorificabile,

șivațineseama

de

digestatvalorificabil,

compost

valorificabil)

contravaloareacosturilornetepentrugestionareadeșeurilor

de

ambalajemunicipalevalorificateplătite de OIREP.
iii. De

asemenea,

prinstipulareaindicatorilor

obligațiasăîiîndeplinească,

sub

de

performanță

sancțiuneapenalităților,

pe

care

operatorul

are

nivelulremunerațieidepindeși

de

atingereastandardelorcantitativeșicalitativeînfurnizareaserviciului de salubrizare.
d) Compensațiapentruprestareaserviciului de salubrizare (parametri de calcul, control șirevizuire)
i.

Părțile au convenitînDocumentul de Poziție (cap. VIII) principiileaplicabileîncadrulProiectului,
iardocumentațiile

de

atribuire

a

contractelor

de

delegarevorprevedeacompensațiapentruprestareaserviciului de salubrizare (parametri de
calcul, control șirevizuire).
ii.

Valoarearemunerațieiacordatefiecărui operator în final va fi rezultatuluneiproceduri de
atribuire

a

contractului

de

delegarerespectivprinlicitațiepublică

(achizițiepublicăsauconcesiune,

dupăcaz),

vapermiteselectareaoperatoruluicevafurnizaserviciul

care
public

la

costulcelmaiscăzutpentrucomunitate.
iii.

Cu

toateacestea,

tarifelefacturate

de

operatorul

nu

artrebuisă

fie

considerate

dreptcompensațiepentruobligații de serviciu public.
iv.

In montajulfinanciarpropusprinProiect, tarifeleoperatorului sunt plătiteprin ADI, de către UAT
care

acoperăsumeleaferenteacestortarife

(comunitatea/clienți/cetățeni).

din

taxele

pe

care

le

impunutilizatorilor

Dacăserviciulestefurnizatpentruîntreagacomunitate
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(pentrudeșeurile generate pe domeniul public de exemplu) tarifulpoate fi plătit de
municipalitate,

dar

care

acționeazăeaînsăși

ca

un

client

înacestcazși

nu

pentruacoperireaunordeficiteîncosturile de operare. Nici un deficit nu trebuieacoperit de la
bugetele locale deoarecedacă sunt necesaresumesuplimentarepentruplatatarifelor, UAT
trebuiesămajorezetaxeleaferente

pe

care

le

colectează.

Legea

nr.

2732006

privindfinanțelepublice

locale

reglementeazătaxelespecialepentrufuncționareaunorserviciipublice
Acestetaxe

sunt

aprobate

de

locale

(art.

30).

autoritățileadministrațieipublice

locale

pentrufuncționareaserviciilorpublice locale, cuantumullorestestabilitanualșiveniturileobținute
din

acestea

se

utilizează

integral

pentruacoperireacheltuielilorefectuatepentruînființareaserviciilorpublice
precum

șipentrufinanțareacheltuielilorcurente

de

de

interes

local,

întreținereșifuncționareaacestorservicii.

Chiardacă o prevedere a Legii nr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de utilitățipublice
(respectiv

art.

10

alin.

13)

permite

UAT-urilorsăacopere

din

bugetele

locale

diferențeledintrenivelultaxeicolectate la bugetul local șicel al facturiiemise de operator către
ADI, acelașiarticol de legeprevedeacestediferențe ca „urmând a fi încasate ulterior de la
beneficiariiserviciului”,

încazul

de

față

de

la

utilizatori,

printaxele

care

pot

fi

majorateanualînacestsens (înurmătorulexercițiubugetar), astfelîncât per ansamblusă nu
existe o compensațiesuplimentară.
e) Planulanual

de

evoluție

a

tarifelorșitaxeispecialepentruserviciul

de

salubrizareatâtpentruutilizatoriicasnici, câtșipentruutilizatorii non-casniciesteprevăzutînanexă la
Documentul de poziție.
f) Încazul particular al instalației de trataremecano-biologică (TMB) cu digestieanaerobă care
produce energie („waste to energy”), energiacerezultă din biogazulobținuteste de fapt un
rezultataccesoriu al instalației TMB, care nu reprezintă o instalație de incinerare a deșeurilor,
șiesteutilizatădoarpentruconsumulpropriuînfuncționareainstalației

TMB.

Aceastăactivitate

face

obiectulcontractului de delegare a gestiuniiactivitățiloraferenteoperăriiinstalației TMB și a stației
de transfer situate pe amplasamentul din municipiulGalați, parte a contractului de proiectareexecuție-operare

(DBO),

care

respectătoatecriteriileAltmark,

prinurmarefinanțarearealizăriiacesteiinstalații TMB nu constituieajutor de stat.
g) Infrastructurașiserviciul

de

salubrizare

nu

sunt

destinate

săaducă

un

avantajvreuneiîntreprinderisau sector, ci pentru a furnizabeneficiiîntregiisocietăți. Pentrudreptul
de

folosințăainfrastructuriipubliceconcesionateînvedereaprestăriiserviciului

public,

operatoriivorplăti o redevențăcătre UAT proprietară a infrastructurii (șiaceastaindiferent de
naturacontractelor

de

delegare

utilizatapoipentruînlocuirea,

a

gestiunii).

RedevențavaalimentaFondul

întreținereasidezvoltarea

(IID)

IID

ceva

fi

infrastructuriirealizateprinProiect.

Nivelulredevențeivarezulta din analizafinanciarăși din corelarea cu pragul de suportabilitate a
populației.
h) Pentruevitarearisculuifinanțăriiîncrucișate,
operatoriidesfășoarășialteactivitățidecâtcele

încazulîn
de

furnizare

care
a

serviciului

de
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salubrizaresauopereazășiînalteariiteritoriale, aceștiavor fi obligațiprincontractele de delegare a
gestiuniisăținăcontabilitateseparată.
IV.

Alegereaoperatoruluiînsărcinat
șiatribuireacontractului

cu

executareaobligațiilor

de

de

serviciu

delegareacestuia

încadrulunorproceduriconcurențiale

public

se

(achizițiipublicesauconcesiune,

face
dupăcaz),

prinlicitațiepublică
Cele trei contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor fi atribuite prin proceduri
concurențiale,

respectiv

licitații

publice

(conform

regulilor

aplicabile

achizițiilor

publice

sau

concesiunilor, după caz în funcție de rezultatul analizei de oportunitate privind repartizarea riscurilor
între delegatar și delegat), care permit selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile
respective la cel mai mic preț pentru comunitate. Prin atribuirea contractelor de delegare
operatorilor selectați prin licitație publică este îndeplinit cel de-al patrulea criteriu
Altmark, ceea ce exclude calificarea drept ajutor de stat.

6.2. Situațiaoperatorului

existent

din

municipiulGalați

care

va

fi

menținutșiînetapaoperațională a Proiectului – îndeplinireacondițiilor din Decizia
2012/21/UE, astfelîncâteventualulajutor de stat să nu facăobiectuluneiobligații de
notificare
6.2.1. PrinDocumentul de poziție UAT membre ADI ECOSERV au convenitpăstrareaoperatorului
actual

din

municipiulGalați,

precum

șipunerea

la

dispozițiaacestuia

a

unorechipamenteachiziționateprinProiect.
6.2.2. Deoareceacest operator nu a fostselectatprinlicitațiepublică, fiind operator in housepropriu al
municipalității

respective,

artrebuiverificatdacăoperatorulin-house

esteorganizatșifuncționează

ca

o

actual

întreprinderetipică,

bine

administratășidotatăcorespunzătorpentru a puteasatisfaceexigențele de serviciu public la
celmai mic cost pentrucomunitate.Avândînvederecăînmomentul de față nu esteimplementat
un proces de benchmarking (bazat pe nivelultarifelorși o serie de indicatori de performanță ai
serviciuluiși

de

management,

prinraportare

la

alțioperatori

de

pe

piață,

care

presteazăactivități de colectare-transport componente ale serviciului de salubrizareînmunicipii
de

aceeașitalie),

nu

existărezultate

care

sădovedeascădacăcel

de-al

patruleacriteriuAltmarkesteîndeplinitsau nu șidacăajutorul de stat poate fi exclus.
6.2.3. Înacestsens,

pentru

ca

eventualulajutor

de

stat

acordatacestui

operator

să

nu

fie

supusobligației de notificare, învedereaconformării cu condițiileimpuse de Decizia 2012/21/EU,
UAT membre ale ADI ECOSERV au convenitprinDocumentul de pozițiecăoperatorul existent va
fi menținutșiintegratînProiectdoarcondiționat de îndeplinireaanumitorcerințe, prevăzute la art.
15 alin. (7) din Documentul de poziție.
6.2.4. Actul de atribuire a gestiuniiserviciului din parteamunicipiuluiGalațicătreServiciului Public
ECOSAL

(respectivContractul

nr.

20100/29.02.2008,

regulamentul

de
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organizareșifuncționareaoperatoruluiServiciului Public ECOSAL șiregulamentulserviciului public
de salubrizareaplicabilînMunicipiulGalați), astfel cum vor fi modificateșicompletate, dupăcaz,
pentru a corespundecondițiiloramintite la art. 6.2.3. de mai sus, vor fi atașate ca anexe la
prezentul Act de atribuirecadru.
6.2.5. Înceeacepriveșteorganizareașifuncționareaserviciului, îngestiunedirectă, înmunicipiulGalați, de
cătreServiciul Public ECOSAL, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu
modificărileșicompletărileulterioare, municipiulGalațivaanaliza periodic, respectiv o dată la 5
ani, eficiențaeconomică a serviciului.
PĂRȚILE

