
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

PROIECT DE IIOTARARE NR. 
Din 	.2019 

prtvnd aprobarea Studruiw de fezabilitate si a indicatoritor tehnico-econonci 
iezu!titi din Studiul de fezabi!itate, precum si a unor obligatii si a che!tuielilor 
aferente proiectului ,,Sisteni de management integrat a! deseurtlor Injudetul Gjiat," 

Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae , primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numär de Inregistrare i data depunerii proiectului:62605 I 29.10.2019 	i 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, j udeu1 Galati, Intrunit in edin 	V In data de 

2019; 

Având In vedere: 
- Referat de aprobare a initiatorului , Inregistratà sub nr.62606 / 29.10.2019; 
- Raportul de specialitate Intocmit de serviciul de investitii , Inregistrat sub nr.62607 / 29.10.2019; 
- Avizele comisiei /comisiilor de specialitate nr. 23,j 
- Referat de urgenä Inregistrat cu nr.62608 / 29.10.2019 
- Avnd In vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/llReducerea numdrului de 
depozite neconforme §i creterea gradului de pregtire pentru reciclare a deeurilor In Romnia din 
cadrul Programului Operational InfrastructurA Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritarä 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu In conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul 
Specific 3.1 - Reducerea numãrului depozitelor neconforme i creterea gradului de pregatire 
pentru reciclare a deeurilor In Romãnia; 
- Avãnd In vedere Hotärrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i coninutu1-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii fmanlate 
din fonduri publice, cu modificärile §i completärile ulterioare; 
- Având In vedere prevederile art. 291 aim (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modiflcärile §i completärile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 129, alin.2, lit. d i alin.7 lit. n din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 139 aim 3 , lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 196 alin 1, lit, a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1.Se aprobà Studiul de feza1i1itate §i indicatorii tehnico-economici rezultati din 
Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului ,,Sistem de management integrat al deeuriior 
In judeul Galati" In valoare totald de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1, parte integrantä la hothrâre. 

Art. 2. Se aprobä Planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor pentru proiectul ,,Sistem de 
management integrat al deeurilor In judeu1 Galati", conform Anexei 2, parte integrantd la hotärâre. 

Art. 3. Se aproba Documentul de poziie pentru proiectul ,,Sistem de management integrat 
al deeuriior In judeul Galati", conform Anexei 3, parte integranta la hotärâre. 

Art.4. Se imputemicete dl. Marian Sändicä având calitatea de reprezentant al unitäii 
administrativ teritoriale In Adunarea Generalä a Asoci4iei de Dezvoitare Intercomunitarä 
ECOSERV Galati, sä voteze documentele anexà din prezenta hothrâre In Adunarea Generaiä a 
Asociaiiei. 



Art. 5.  Prezenta hotarare se va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 
ECOSERV Galati. 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
NR.62606 /29.10.2019 

pruvind aprobarea Studiu!ui de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econom,ci 
rezultati din Studiul de fezabil,tate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor 
aferente prosectuiw ,,Sistem de management Integrat a! deseunlor Injudetul Galati" 

Proiectul ,,Sistemul de management integrat al deeuri1or In judeul Galati", 
pentru care a fost elaboratà documentatia pentru accesarea finanArii nerambursabile 
in cadrul Programului Operational Infrastructurä Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, 
este in prezent in faza de finalizare a Aplicaiei de finantare si a documentelor 
justificative aferente - inclusiv aprobarea Studiului de fezabilitate §i a documentelor 
aferente pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deeurilor In judeul 
Galati". 

Obiectivul general al proiectului ,,Sistem de management integrat al deeuri1or 
in judeçul Galati" Ii reprezintä creterea standardului de viatà al popu1aiei i 
Imbunãtätirea calitatii mediului din judeul Galati, prin realizarea unui sistem durabil 
de gestionare al deeuri1or conform cu cerintele legislative din sector, cu prevederile 
pachetului economiei circulare si CU angajamente asumate prin sectorul de mediu, in 
contextul Axei Prioritare 3 POIMI Obiectiv Tematic 3.1. 

Obiective specifiCe pentru judeul Galati si indicatorii de rezultat sunt: 
• Toatä popu1aia judeu1ui este conectatä la serviciu de salubrizare 

Incepând cu anul 2021 (data delegarii de cätre ADI a contractului de 
salurbizare); 

• Creterea gradului de pregàtire pentru reutilizare si reciclare la: 
o 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticlä si 

lernn din deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din 
servicii publice - anul 2021; 

o 50% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 
2025; 

o 55% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 
2030; 

o 60% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 
2035; 

• Reducerea cantitätii depozitate de deeuri biodegradabile municipale la 
35% din cantitatea totalA, exprimatä gravimetric, produsA in anul 1995 - 
anul 2023 (data estimatà pentru operarea noii instalatii de tratare 
mecano-biologicA propusä a se realiza prin proiect); 

• Depozitarea deeuri1or municipale este permisà numai dacã acestea sunt 
supuse In prealabil unor operaii de tratare fezabile tehnic - anul 2023 ( 



data estimatä pentru operarea noii instalatii de tratare mecano-biologica 
propusã a se realiza prin project); 

• Depozitarea a maxim 10% din deeuri1e municipale - anul 2040; 
• Colectarea separatä si tratarea corespunzàtoare a deeuri1or periculoase 

menajere §i a deeuri1or rvolurninoase - anul 2021 (data delegàrii de 
càtre ADI a contractului de salurbizare); 

• Incuraj area utilizArii In agriculturà a materialelor rezultate de la tratarea 
biodeeurilor (compostare si digestie anaerobà). 
Studiul de fezabilitate are la bazä prevederile Planului National de Gestionare a 

Deeuri1or (PNGD), adoptat In cursul anului 2018 si cuprinde o perioada de 
programare de 30 de ani (2018 - 2047), identificând un set de prioritäi care, odatä 
implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare a deeurilor la nivel judeean, 
vor promova prevenirea generàrii deeurilor si reciclarea acestora si vor asigura 
atingerea tintelor de gestionare a deeurilor In conformitate cu legis1aia nationala  si a 
Uniunii Europene In vigoare In acest moment. 

In PNGD, instalajiile de des'euri i capacitáfile acestora au fost determinate 
avánd In vedere Jintele din 2025, In timp ce In cadrul Studiului de Fezabilitate pentru 
Sistemul de management integrat al deeurilor in judeul Galati au fost luate In 
considerare obiectivele de reciclare de atins páná In anul 2040, definite deja In 
legislaia na,tionalá ,s'i europeaná In vigoare. 

Tinand cont de situa;ia existentä In judeul Galati, Studiul de Fezabilitate 
identificä, descrie, analizeazä si evalueazà 2 alternative tehnice pentru implementarea 
sistemului integrat de gestionare al deeurilor. 

Conform evaluärii realizate In cadrul Studiul de Fezabilitate, In baza analizelor 
economice, tehnice, de rnediu, sociale, institutionale §i legale, solutia recomandatä de 
elaborator pentru implementare este Alternativa 1. 

Investitiile propuse a se finanta prin proiectul ,,Sistem de management integrat al 
deeuri1or in judeu1 Galati" sunt: 

• Achizitionarea de echipamente de colectare pentru deeuri1e menajere 
colectate In amestec pentru tot judeu1 mai puin municipiile Tecuci si 
Galati; 

• Achiziionarea de echipamente pentru colectarea separatä i transportul 
deeurilor reciclabile menajere pentru tot judeu1 mai puin municipiul 
Tecuci; 

• Realizarea a 3 statii de transfer in municipiile Tecuci, Galati si Tg. Bujor; 
• Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporarä a deeuri1or voluminoase si 

a deeurilor menajere periculoase In incinta statiilor de transfer de la Tecuci 
i Tg. Bujor; 

• Realizarea unei staii de compostare In municipiul Tecuci. Echipamentele 
preväzute a se achizitionate pentru Sta;ia de compostare Tecuci vor fi 
utilizate si pentru statia de compostare existentä la Tg. Bujor astfel meat 
aceasta sã devinà functionala; 



• Realizarea unei noi statii de sortare In comuna Valea Märului; 
• Realizarea unei statii de tratare mecano-biologica cu recuperare de energie 

In municipiul Galati, care va asigura Incepând cu anul 2025 si tratarea 
biodeeuri1or colectate separat; 

• Realizarea unui nou depozit de deeuri nepericuloase In comuna Valea 
Märului; 

• Inchiderea depozitului neconform de la Rate-Tecuci, 

Investitiile POIM sunt Impärite in mai multe componente, si anurne: 
- Componenta 1 Colectarea si transportul/transferul deeuri1or municipale; 
- Componenta 2 Tratarea deeuri1or municipale (statii de compostare, statii de 

sortare si instalatie de tratare mecano-biologicä); 
- Componenta 3 Depozitarea deeuri1or municipale (depozit nou §i Inchiderea 

depozitului neconform); 
- Componenta 4 Drumuri de acces si utilitati; 
- Componenta 5 Asistenà tehnicä, Publicitate, supervizare si alte cheltuieli. 

Componenta 1 Colectarea si transportul/transferul deseurilor municipale 
Prin proiect este prevàzutã atingerea unei rate de colectare de 100% (in anul 

2021), extinderea sistemului de colectare separata a deeuri1or reciclabile la nivelul 
Intregului jude (din anul 2021) si implementarea sistemului de colectarea separatã 
biodeeuri1or menajere, similare si din piee In zona urbana (din anul 2025). 

Sistemul de colectare a deseurilor menajere colectare In amestec va fl: 
• in mediul urban: 

• In zona blocurilor: colectare nfl  aport voluntar In puncte de colectare 
stradalä in containere de 1,1 m sau pubele de 360 I, 

• In zona caselor: colectare din poartá din poartã cu pubele de 120 I, 
• In mediul rural, colectare din poartà In poartã In pubele de 80 I. Având in vedere 

indicatorul redus de generare a deeurilor In mediul rural precum si creterea ratei 
de capturare a deeurilor reciclabile a rezultat ca fund optim utilizarea unor pubele 
cu volum mai mic. In zonele In care nu existá drum accesibil colectarea deeurilor 
In amestec se va realiza prin aport voluntar In puncte de precolectare stradale. 

Sistemul propus pentru colectarea deseurilor reciclabile menalere este: 
• In mediul urban: 

• Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar In puncte de colectare stradalà. 
Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trel recipiente de tip igloo 
pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul Iocalitäilor 
pentru: hârtie/carton, plastic/metal si sticlã 

• Zona caselor: 
• colectare din poarta in poartá: In pubele de 1201 pentru deeurile de 

plastic si metal si in saci de 60 I pentru deeuriIe de hârtie, 
• puncte de colectarea stradalä pentru deeurile de sticlä. Punctele de 

colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deeurile de sticlä, de tip 
igloo pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul 
localitatilor urbane 

• In mediu rural 
o In zonele cu acces accesibil: 



• colectare din poarta In poartã in pubele de 80 I pentru deeuriIe de 
hârtie/plastic/metal/plastic si 

• puncte de colectarea stradalâ pentru deeuriIe de sticlã, dotate cu 
containere de 1.100 I. 

o In zonele cu acces dificil - colectare prin aport voluntar cu puncte de 
colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 I - unul pentru 
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal si unul pentru sticlä. ldentificarea 
zonelor cu acces dificil din mediul rural si a infrastructurii de colectare si 
transport aferentã va intra In responsabilitatea viitorului operator de 
salubrizare delegat de ADI. 

Colectarea biodeeuri1or menajere se va implementa exclusiv In mediul urban 
astfel: 

• In zona blocurilor din Municipiul Galati: colectare prin aport voluntar In puncte de 
colectare stradalã (comune cu cele pentru colectarea deseurilor menajere In 
amestec) In containere de 1.1001 

• In zona caselor din Municipiile Galati si Tecuci si orasele 1g. Bujor siBeresti: 
colectare din poartä In poartã In pubele de 801. 

Prin proiect flu sunt prevàzute investitii  (cu finantare POIM) pentru colectarea si 
transportul deeuri1or voluminoase, menajere periculoase si a deeuri1or similare si din 
piee. Acestea vor fi asigurate de càtre operatorii de salubrizare. 

Aplicarea instrumentului economic "p1ätete pentru cat arunci": in conformitate 
cu prevederile 1egis1aiei in vigoare, generatorilor de deeuri municipale Ii se va pune 
la dispoziie optiunea  aplicärii instrumentului economic p1ätete pentru cat arunci". 
Rolul implementärii acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea 
generärii deeuri1or si, pe de altà parte, stimularea colectärii separate a deeuri1or 
reciclabile. 

Prin proiectul POIM se vor achizitiona: 
• echipamente pentru colectare deeuri menajere In amestec din zona deservitâ de 

foul operator reSpectiv: 
• 	80.883 pubele de 80 I (pentru zona caselor din mediul rural), 
• 	2.677 pubele de 120 I (pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti), 
• 	20 pubele de 360 I (pentru zona blocurilor din 1g. Bujor si Bereti), 

• echipamente pentru colectarea si transportul deeuriIor reciclabile menajere din 
zona deservitâ de operator si suplimentarea echipamentelor existente in Municipiul 
Galati, respectiv: 

• 	95.252 pubele 80 I (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 
pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti si 11.692 pentru zona caselor din 
Municipiul Galati), 

• 	319 containere 1.1001 (din care 243 pentru mediul rural si 76 pentru 1g. Bujor 
i Bereti), 

• 	800 igloo 2.5001 (pentru zona blocurilor din Municipiul Galati) 
• 	17 masini colectare cu un volum cuprins Intre 6 si 18 m 3  (din care 10 pentru 

mediul rural, 5 pentru municipiul Galati si 2 pentru oraeIe 1g. Bujor si 
Bereti). 

Statii de transfer 



Prin proiectul POIM este prevAzutA realizarea 3 staii de transfer In vederea 
eficientizArii transportului deeuri1or colectate In amestec si separat de la generatori la 
instalatiile de tratare precum si a reziduurilor rezultate de la instalatia TMB Galati la 
depozit. 

Astfel, In ftinctie de tipul deeuri1or transferate, au rezultat douä zonAri diferite, 
respectiv: 

• o zonare pentru a asigura transportul deeuriIor reciclabiJe de la generator la staia 
de sortare Valea Mãrului prin intermediul staiiIor de transfer de le Tecuci, 1g. Bujor 

i Galati; 
• o zonare pentru a asigura transportul deeuriIor colectate in amestec (i dupä anul 

2025 a biodeeuriIor) de la generator la instalatia de tratare mecano-biologica de la 
Galati. 

DeeuriIe reiclabile colectate separat din: 
• zona 1 sunt transferate la SS Valea Mãrului prin intermediul ST Galati 
• zona 2 sunt transferate la SS Valea Mãrului prin intermediul ST Tecuci 
• zona 3 sunt transferate la SS Valea Märului prin intermediul ST Tg. Bujor 
• zona 4 sunt transportate direct la SS Valea Mãrului 

Deeuri1e In amestec si biodeeuri1e colectate separat din: 
• zona 2 vor fi transferate la instalatia 1MB prin intermeidul ST Tecuci 
• din zona 3 vor fi transferate la instalatia TMB prin intermediul ST 1g. Bujor, 
• din zona 1 vor fi transportate direct la instalatia 1MB. 

Reziduurile rezultate de la instalatia TIVIB vor fi transferate la depozitul Valea 
Märului prin intermediul statiei de transfer Galati. 

Centre de stocare temporarä 
In Municipiul Galati existä 2 centre de stocare temporarà. 

Prin proiectul POIM este preväzutä operarea a douà noi centre pentru stocarea 
temporarà a deeuri1or voluminoase si a deeuri1or menajere periculoase. Acestea 
sunt proiectate In incinta statiilor de transfer de la Tg. Bujor si Tecuci si vor deveni 
operaiona1e in anul 2021. 

Componenta 2 Tratarea deeuri1or 

Statii de sortare 

In prezent In judeu1 Galati existä o staie de sortare la Galati, finantatä prin 
programul ISPA i care deservete exclusiv Municipiul Galati si o statie de sortare la 
Tecuci realizatà prin programul PHARE CES si care deservete exclusiv Municipiul 
Tecuci. 

Prin proiectul POIM este preväzutà realizarea unei noi statii de sortare la Valea 
Märului, construitä pe ace1ai amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea 



proiectatä a statiei este de 6.000 t/an si se estimeazA cä va deveni operaiona1A in anul 
2021. 

In statie vor fi sortate deeuri1e reciclabile colectate separat din Intreg judeu1 mai 
puin municipiile Galati §i Tecuci. Pentru a prelua Intreaga cantitatea de deeuri 
reciclabile statia va functiona  pe intreaga perioadA de functionare  In 1,5 schimburi. 

Statii de compostare 

In prezent, In judeu1 Galati existä douä statii de compostare, respectiv: 
• Statia de compostare de la Galati, realizatä prin màsura ISPA, are o capacitate de 

10.000 t/an. Statia deservete exclusiv Municipiul Galati §i este proiectatã pentru a 
trata deeurile vezi din parcuri §i grádini; 

• Statia de compostare de la 1g. Bujor, realizatà prin programul Phare CES, are o 
capacitate de 1.000 tlan. Statia In prezent flu este functionala. 

Prin proiectul POIM este prevãzutä realizarea unei noi statii de compostare la 
Tecuci pentru tratarea deeuri1or verzi din parcuri §i grãdini, care sã deserveascä 
Municipiul Tecuci. Capacitatea statiei este de 700 t/an si data la care se estimeazà a 
deveni operaiona1ã este anul 2021. 

Echipamentele achizitionate pentru statia de compostare Tecuci vor deservi si 
statia de compostare existentä de la Tg. Bujor, astfel Incât aceasta sa devinà 
operaiona1ä. Având In vedere cantitätile mici de deeuri verzi estimate a fi tratate In 
statie (de circa 200 tone) nu se justificä achizitionarea de noi echipamente. Statie de 
compostare Tg. Bujor va deservi si orau1 Bereti. 

Instalatia de tratate mecano-biologicá 

In judeu1 Galati flu existä instalatii pentru pre-tratarea deeuri1or inaintea 
depozitàrii. 

Prin proiectul POIM este prevAzutä construirea unei instalatii de tratare mecano-
biologicä cu digestie anaerobä la Galati care va asigura atât pre-tratarea deeuri1or 
mixte ( colectate in amestec) Inaintea depozitArii cat si tratarea biodeeuri1or colectate 
separat ( Incepând cu anul 2025). Instalatia se estimeazA ca-  va deveni operaiona1A In 
anul 2023. 

Capacitatea instalatiei MBT: 
• Linia mecanicâ: 60.000 Van - In perioada 2023-2024 va opera in 2 schimburi, 

ulterior se va trece progresiv spre functionarea  Intr-un schimb (ca urmare a 
reducerii cantitatii de deeuri colectate in amestec Si tratate In instalatie); 
Linia bioloqicã: 85.000 tlan (1 schimb), din care 37.000 Van biodeeuri colectate 
separat (capacitatea medie de biodeeuri care trebuie tratatà pe intreaga perioadâ 
de planificare). 



Linia mecanicä este prevAzutà cu o instalatie  de sortare semi-automata pentru 
recuperarea fractiei reciclabile din deeuri1e In amestec si cu o linie pentru producerea 
de RDF din deeurile reciclabile care nu pot fi recuperate material. 

In linia biologicä, prevãzutà cu o instalatia de digestie anaerobà semi-uscatà, vor 
fi tratate atât deeuri1e organice rezultate din tratarea mecanicà a deeurilor In amesteC 
cat si biodeeuri colectate separat. In urma procesului de digestie rezultä digestat din 
rezidual (spre depozitare), digestat din biodeeuri (valorificat in agricultura), reziduuri 
(spre depozitare), RDF (co-incinerare) §i gaz (stocat si folosit la producerea energiei 
electrice si termice utilizate pentru consumul propriu al instalatiei). 

Componenta 3 Depozitare 

In judeu1 Galati existä un depozit conform la Tirighina care deservete exclusiv 
Municipiul Galati si 5 comune limitrofe. 

Prin proiectul POIM este prevàzutà construire unui non depozit conform la Valea 
Màrului cu o capacitate de 1.000.000 m 3  si o suprafaä ocupatà de 8,5 ha Depozitul 
se estimeazà ca va deveni operational In anul 2021. 

Zona deservitä - depozitul va deservi Intreg judeul Galati mai puin 
Municipiul Galati In perioada 2021-2022 i Intreg judeu1 Galati Incepând cu anul 
2023. 

Tipuri de deeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deeuri municipale 
reziduale (reziduuri de la instalatia TMB si 10% din deeuri1e stradale cu excepia 
primilor doi ani panA la punerea In functionare  a instalatiei TMB (anul 2023) cand 
deeurile reziduale vor fi depozitate ffirà o pretratare prealabilA), nämoluri de la 
statiile de epurare oràeneti si Deeuri provenite din locuinte, generate de activitäti 
de reamenaj are si reabilitare interioarã si /sau exterioarã a acestora (frac;ia care nu 
poate fi valorificatà). 

Durata de viata a depozitului (o celulä) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Insà, 
având in vedere cä Intreaga cantitatea de deeuri municipale depozitate este stabilizatä 
din punct de vedere biologic In IVIBT (70%), cat si faptul ca depozitul va fi operat In 
minim 5 sub celule, cantitatea de emisii GES si levigat generatä va fi minima 
asigurând astfel protecia factorilor de mediu. 

Dc asemenea, una din investitiile  POIM o reprezinta Inchiderea depozitului 
neconform Rate-Tecuci. 

Componenta 4 Drumuri de acces si utilitati 

Prin proiectul POIM este prevazuta realizarea inclusiv a: 
• drumurilor de acces cãtre amplasamentele de la Galati (unde este propusá 

realizarea statiei de transer si a instalatiei TMB) , Valea Märului (unde este propusã 
realizarea staliei de sortare si a depozitului de deseuri), Tg. Bujor (unde este 



propusa realizarea staiei de transfer) §i Tecuci (undo este propusä realizarea staliei 
de transfer si compostare precum si mnchiderea depozitulul neconform) §i 
racordãrii la utilitätile publice respectiv alimentarea cu apã, canalizare si energie 
electricá. 

Descrierea drurnurilor de acces pentru fiecare din cele 4 amplasamente precum i 
racordarea la utilitätile publice sunt descrise in Anexele 4, 5,6, 7 si 7.1 a Studiului de 
fezabilizate. 

Componenta 5 Asistenä tehnicä Publicitate, supervizare si alte servicii 
Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP respectiv AT pentru 

managementul proiectului (ce include si cheltuielile de informare si publicitate) si 
supervizarea lucrärilor §i Servicii pentru auditul anual al proiectului. 

De asemenea In vederea implementärii In bune conditii  a proiectului, este 
preväzut a se atribui alte douã contracte de servicii si anume : Studii pentru 
determinarea compoziiei deeuri1or menajere, similare si din piee si Studiu privind 
posibilitatea colectàrii separate a biodeeuri1or din deeuri1e similare. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritarä 3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu In conditii  de management eficient al resurselor, Programul 
Operational Infrastructurã Mare 2014 - 2020, respectiv UAT Judetul Galati, prin 
Consiliul Judelean, trebuie sã facà dovada aprobArii prin hotärâri ale autoritàtilor 
locale a Studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

De asemenea, In conformitate cu prevederile art. 17, aim. (3) lit, a §i ale art. 18, 
aim. (2) din Statutul Asociaiei de Dezvoltare IntercomunitarA ECOSERV Galati, 
strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate In Adunarea Generalä a 
Asociaiei de cAtre reprezentantii membrilor In baza unui mandat special, acordat 
expres, prin hotàrâre a autoritatii deliberative respective. 

In conformitate cu informatlile din analiza cost-beneficiu elaboratä pentru proiect, 
reies urmãtoarele calcule ale necesarului de finantare: 

COSTURI ELIGIBILE (BC, din tabelul cu 103,479.0 
costurile proiectuiui in preturi curente): Euro 31 

PRO-RATA cheltuielilor eligibile % 100% 
72.532,26 

CHELTUTELI ELIGIBILE (CE = DIC-DNR): Euro 2 
RATA FUNDING GAP (R EE / DIC): % 87,88% 

90.936.80 
VALOAREADEDECIZIE (DA =RxEC):I Euro 7 
GRANT IJE ( = DA x Rata maxima de 77,296.28 

cofinantare): Euro 6 



Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiel furnizate de "Ghidul pentru 
Analiza Cost-Beneficlu a Prolectelor de Investitil. Instrument de evaluare economicà pentru 
politica de coeziune 2014-2020", emis de Comisia Europeanã In decembrie 2014. 

Conform Programului Operational lnfrastructurã Mare 2014-2020, mixul de finantare 
pentru deficitul de finantare cuprinde urmätoarele surse de finantare: 

• Grant UE: 85.00%; 
• Contributie Buget de Stat: 13.00%; 
• Contributie Buget Local: 2.00%. 

Determinarea contributiei din partea Uniunii Europene este prezentatä mai jos: 

Articol 
	

Valoare 

• . . 	 . 	 101479.03 
1 	

Total costuri eligible (euro, preturi constante) 	
1 

2. 	
Rata deficitului de finantare 	 87,88% 

3 	
Valoarea de decizie 	 90.936.807 

Rata 	de 	co-finantare 	corespunzatoare 	85 ,0% 
4. 	obiectivului specific (%) 

5 	
Contributia europeanä (in euro) = (3)*(4) 	77.296.286 

Aceastä contributie este ealonatã pe ani, dupä cum urmeazA: 

(in 	
2019 	2020 	2021 	2022 

Euro) 
FED 	

6.239.823 30.488.299 	17.253.329 	23.314.835 

Structura de finantare a proiectului este prezentatà in tabelul urmätor (In Euro): 

Contributia UE - FEDR 	 77.296.286 
Contributie Buget de stat 	 11.821.785 
Contributie Consiliul Judetean Galati 	 14.360.960 
Total 	 103.479.031 

Cofinantarea asiguratä de Consiliul Judetean Galati va fi de 14.360.960 Euro si 
cuprinde urmAtoarele categorii de contributii: 



TVA) 

Avand in vedere rolul Consiliului Judetean in procesul de pregatire 
implementare al investitiilor propuse in cadrul proiectului „Sistem de management 
integrat al deseurilor in judetul Galati", consideram oportund aprobarea Studiului de 
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, 
precum §i a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Galati". 

Solicitdm raportul de specialitate comun al directiilor din aparatul de 
specialitate, precum §i avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget — finante, 
strategii, studii §i prognoza economico — sociald, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald localä, judeteand, 
regionald §i europeand, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urband §i 
rurald, agriculturd, conservarea §i protectia mediului §i de servicii publice si al 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analizd privind administrarea §i gestionarea 
patrimoniului, investitii, lucrdri publice §i de refacere a monumentelor istorice §i de 
arhitecturd. 

Luand in consideratie importanta acestui demers propunem adoptarea 
proiectului de hotdrare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum „si a unor obligatii yi a 
cheltuielilor aferente pro iectului „Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Galati", in forma prezentatd. 

PRIMAR 

Malin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.62607 I 29.10.2019 

privind aprobarea Studiului de fezab;!;tate si a indicatonlor tehnico-666,M 
rezultati din Studiul de fezabthtate, precum si a unor obligatti si a cheltuielilor 
aferente proiectu!ui ,,S,stem de management integrat a! deseunlor Injudeu! Galati" 

Proiectul ,,Sistemul de management integrat al deeuriIor in judetul 
Galati", pentru care a fost elaboratä documentatia pentru accesarea finantãrii 
nerambursabile in cadrul Programului Operational lnfrastructurá Mare 2014-
2020, Axa Prioritara 3, este In prezent in faza de finalizare a Aplicatiei de 
finanlare si a documentelor justificative aferente - inclusiv aprobarea 
Studiului de fezabilitate i a documentelor aferente pentru proiectul ,,Sistem 
de management integrat al deeurilor In judetul Galati". 

Studiului de fezabilitate are la bazâ prevederile Planulul National de 
Gestionare a DeseurUor (PNGD), adoptat In cursul anului 2018 si cuprinde 0 

perioada de programare de 30 de ani (2018 - 2047), identificând un set de 
prioritâi care, odatä implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare 
a deeuriIor la nivel judetean, vor promova prevenirea generärii deeuriIor si 
reciclarea acestora si vor asigura atingerea tintelor de gestionare a deeuriIor 
in conformitate cu IegisIaia nationala  si a Uniunii Europene In vigoare In 
acest moment. 

In PNGD, instaIaii/e do deeuri i capacitäiIe acestora au fost 
determinate având In vedere tintele din 2025, In timp ce In cadrul Stud/u/ui do 
Fezabilitate pentru Sistemu/ de management into grat a! de.euriIor In judetu/ 
Galati au fost luate In considerare obiective/e de recic/are do a tins pânà In 
anu/ 2040, definite deja In Iegis/aia nationala  sieuropeana In vigoare. 

Tinand cont de situalia existentä In judeul Galati, Studiul de Fezabilitate 
identificà, descrie, analizeazà Si evalueazã 2 alternative tehnice pentru 
implementarea sistemului integrat de gestionare al deeuriIor. 

Conform evaluârii realizate in cadrul Studiul de Fezabilitate, in baza 
analizelor economice, tehnice, de mediu, sociale, institutionale si legale, 
solutia recomandatä de elaborator pentru implementare este Alternativa 1. 

Structura de finantare a proiectului este prezentatâ In tabelul urmätor (In 
Euro): 

Contributia UE - FEDR 	 77.296.286 
Contributie Buget de stat 	 11.821.785 



Contri butie 
	

Consiliul 	Judelean 
Galati 
	

14.360.960 
Total 
	

103.479.031 

Cofinantarea asiguratâ de Consiliul Judetean Galati va fi de 14.360.960 
Euro si cuprinde urmátoarele categoril de contributii: 

,._I_i.! IIIA  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritarã 3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, 
Programul Operational lnfrastructurà Mare 2014 - 2020, respectiv UAT 
Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, trebuie sä facã dovada aprobarii prin 
hotârâri ale autoritâtilor locale a Studiului de Fezabilitate si a documentelor 
aferente accesàrii fondurilor nerambursabile. 

De asemenea, In conformitate cu prevederile art.17, aUn. (3) lit, a §i ale 
art. 18, aIm. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarâ 
ECOSERV Galati, strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate In 
Adunarea Generalâ a Asociatiei de câtre reprezentanii membrilor in baza 
unui mandat special, acordat expres, prin hotãrâre a autoritatii deliberative 
respective. 

Temeinicia proiectului de hotärâre are la bazã: 
• Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numãrului de depozite neconforme si creterea gradului de pregãtire 
pentru reciclare a deeurilor in România din cadrul Programului 
Operational lnfrastructurã Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritarâ 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient 
al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numärului depozitelor 
neconforme si creterea gradului de pregâtire pentru reciclare a 
deseurilor in Romania; 

• avizul Comisiei de avizare a documentatiei tehnico - economice (CTE); 
• Hotärârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificärile §i completàrile ulterioare; 

• prevederile art. 173, aIm. (1), lit. b), d) i e), aIm. (3) lit, a) i f), aIm. (5) 
lit. m) din Ordonanta de Urgenâ a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ; 



In ceea ce prive§te legalitatea proiectului de hotarare, consiliului judetean 
ii revine, potrivit dispozitiilor art. 173 alin. (3) lit, a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, atributia de a aproba „la propunerea presedintelui 
consiliului judetean, bugetul judetului, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar". 

Consiliul Judetean Galati, in exercitarea atributiilor privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judetean, asigura, potrivit competentelor sale si 
in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de 
utilitate publica de interes judetean, precum i dezvoltarea economico-sociala 
a judetului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) Si e), alin. (3) lit, a) 
si f), alin. (5) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

In concluzie, proiectul de hotarare astfel initiat indepline§te conditiile de 
legalitate. 

Set° Servieln. Investitii 
Trifan Dan 
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ANEXA I 
Studiul de Fezabilitate 

Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al prolectulul II reprezintã creterea standardului de viata al populatiei si 
Imbunätàtirea calitatii mediului din judetul Galati, prin realizarea unul sistem durabil de 
gestionare al deeurilor conform cu cerintele legislative din sector, cu prevederile 
pachetului economiei circulare Si CU angajamente asumate prin sectorul de mediu, In 
contextul Axei Prioritare 3 POIM I Obiectiv Tematic 3.1. 

Obiective specifice pentru judetul Galati si indicatorii de rezultat sunt: 
• Toatä populatia judetului este conectatà la serviciu de salubrizare Incepând cu anul 

2021 (data delegarii de cãtre ADI a contractului de salurbizare); 
• Creterea gradului de pregâtire pentru reutilizare si reciclare la: 

o 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticlä si lemn din 
deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din servicii publice anul 
2021; 

o 50% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 2025; 
o 55% din cantitatea totalä de deeuri municipale generate - anul 2030; 
o 60% din cantitatea totalã de deeuri municipale generate - anul 2035; 

• Reducerea cantitatii depozitate de deeuri biodegradabile muniCipale la 35% din 
cantitatea totalä, exprimatà gravimetric, produsá in anul 1995 - anul 2023 ( data 
estimatä pentru operarea noii instalatii de tratare mecano-biologica propusä a se 
realiza prin proieCt); 

• Depozitarea deeuriIor municipale este permisà numai dacä aCestea sunt supuse in 
prealabll unor operatii  de tratare fezabile tehnic - anul 2023 (data estimatà pentru 
operarea noii instalatii de tratare mecano-biologica propusà a se realiza prin 
proiect); 

• Depozitarea a maxim 10% din deeurile municipale - anul 2040; 
• Colectarea separatä si tratarea corespunzätoare a deeurilor periculoase menajere 

i a deeurilor voluminoase - anul 2021 (data delegàrii de Cãtre ADI a Contractului 
de salubrizare); 

• Incurajarea utilizàrii in agriculturä a materialelor rezultate de la tratarea 
biodeeurilor (compostare si digestie anaerobä). 

Analiza cererii 

Prognoza cererii, respectiv a Cantitatii de deeuri de municipale generate In judetul Galati 
s-a determinat pe baza: situatiei existente, a proiectiei populatiei, a gradului de Conectare 
a populaiei la serviclile de salubrizare si a ipotezelor privind evolutia indicatorilor de 
generare a deeuriIor. 

Situatia actualã - In anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tone deeuri 
municipale din care 127.754 tone deeuri colectate de Cätre operatorii de salubrizare, 
4.000 tone deeuri reciclabile predate de populatie direct reciclatorilor si 17.845 tone sunt 
deeuri generate dar neraportate/neColectate. Din totalul deeurilor ColeCtate 74% 
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reprezintâ deeuri menajere, 20% deeuri similare si 6% deeuri din servicii publice 
(deeuri din parcuri si grädini, deeuri din piete si deeuri stradale). Dei 98% din UAT-uri 
au Incheiate contracte de salubrizare, din analiza datelor a rezultat Ca populatia deservitä 
de servicii de salubrizare si pentru care se raporteaza date este de 100% In urban si de 
doar 45% in rural. Infrastructura de deeuri cuprinde: 

• Echipamente pentru colectare si transport deeuri, 
• 2 statii de sortare: una Ia Galati ([SPA), capacitate 6.000 Van si una la Tecuci 

nefunctionalâ (Phare), dar In curs de retehnologizare din fonduri locale pentru 
tratare deeuri reciclabile colectate separat si deeuri In amestec, 

• 2 statii de compostare: una la Galati (ISPA), capacitate de 10.000 tone si una la Tg. 
Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefunctionalà ca urmare a defectärii 
uti lajelor, 

• 2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m 3  (prima celulä) 
care deserveste Mun. Galati si 5 comune limitrofe si 1 depozit neconform la Tecuci 
care a sistat activitatea in iulie 2017. 

In anul 2017, din totalul cantitatilor colectate doar 7% au fost reciclate material si 
93% depozitate. Principalele deficiente identificate: 

• Lipsa infrastructurii pentru colectarea separatä si tratarea deeurilor reciclabile, 
• In judet nu existä instalatii de compostare care sâ permitä tratarea biodeeuriIor din 

parcuri §i grädini colectate din toate localitatile urbane, 
• DeeuriIe municipale sunt depozitate färà o pretratare prealabila conform 

prevederilor legale, 
• Depozitul existent de la Tirighina deservete exclusiv Mun. Galati si 5 comune 

limitrofe, pentru restul Iocalitatilor neexistând In prezent o solutie pentru depozitarea 
d eeuriIo r. 

Proiectia populatiei iudetului Galati s-a realizat pe baza urmätoarelor elemente: 
• Populaia rezidentä la 01.01.2017, furnizatä de cätre INS pe medii de rezidenta; 
• Populatia de domiciliu, la 01.01.2017, pe localitati, pentru oraeIe si municipiile din 

judet; 
• Lucrarea Institutului National  de Statisticà 

Prolectarea_popu Iatiei_Romaniei_in_profil_teritorial_Ia_orizontu I_2060, publicatã in 
2017, varianta optimista. 

Astfel, se asteaptä ca populatia judetului sã scadâ cu 26,41% de la 514.429 locuitori In 
anul 2017 la 378.579 In anul 2047. 

Evolutia ratei de conectare a populatiel la servicille de salubrizare - rata de conectare va 
crete de la 75% In anul 2017 la 100% in anul 2021, data la care se estimeazã cã va fi 
atribuit contractul pentru noul operator de colectare si transport delegat de ADI 
ECOSERV. 

Evolutia indicatorilor de qenerare a deseurilor municipale: 
• Indicatorii de generare deeuri menajere din anul de referinta, respectiv 0,82 kg/lc 

In Municipiul Galati, 0,70 kglloc/zi in Tecuci, 1g. Bujor §i Bereti si 0,50 kg/Ioc/zi In 
mediul rural, rãmân constanti pe perioada de planificare. Conform PNGD, indicatorii 
de generare se estimeazä cã vor scade cu cca 10% ca urmare a aplicärii mäsurilor 
de prevenire. Insà, având in vedere prognoza de creçtere economicä In judetul 
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Galati, este de ateptat cä indicatorul de generare deeuri menajere sä creascã. 
Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor douä ipoteze, se apreciazã cä 
indicatorii de generare vor rämâne constanti pe perioada de plan ificare; 
Deseurile similare - având In vedere Ca deeuriIe similare sunt colectate Impreunà 
cu deeurile menajere si cà flu sunt disponibile date distincte, bazate pe mãsurâtori, 
s-a utilizat ipoteza din PNGD conform cäreia totalul deeuriIor similare reprezintã 
25% din deeurile menajere pe intreaga perioadã de planificare, procentul având 
valori diferite In funcie de mediul de rezidenta asifel: 30% In Municipiul Galati, 25% 
In restul Iocalitáilor urbane (Tecuci, Tg. Bujor si Bereti) i 20% In med jul rural; 
Deeurile din parcuri §i grädini, deeurile din piee §i deeuriIe stradale - conform 
ipotezei din PNGD se estimeazä cä pe perioada planificarli cantitatea din anul de 
referinta ràmâne constantã. 

Prin urmare cantitatea de deeuri municipale va avea un o evolutie uor descrescãtoare 
(Ca urmare a scãderii populaiei), scâzând de la 164.881 tone In anul 2018 la 148.857 tone 
In anul 2030 (Cu 10% fata  de 2018) si la 130.531 In anul 2047 (cu 20% faã de 2018). 

Analiza de optiuni 

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite §i anume: 
• Analjza alternativelor pentru fiecare componentã a sistemului de gestionare a 

deseurilor municipale - in cadrul acestei analize sunt prezentate opiunile 
disponibile si opiunea identificatä a fi optima pentru judeul Galati In ceea ce 
privete colectarea si transportul/transferul, sortare, tratarea biodeseurilor, tratarea 
deseurilor colectate in amestec si depozitarea, 

• Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deeurilor in 
ludetul Galati - In cadrul acestei analize s-au studiat douä alternative considerând 
un concept integrat al componentelor sistemulul de gestionare a deeurilor de la 
colectare §i tratare pânä la eliminare care sä asigure Indeplinirea prevederilor 
legale si a obiectivelor stabilite pentru judeuI Galati. Cele douã alternative 
integreaza solutiile propuse In prima analizà, 

• Alternative de amplasament pentru viitoarele instalatii de deseuri. 

Solutiile propuse In cadrul proiectului se fundamenteazä pe analize de opiuni in raport cu 
criterli tehnice, operaionale, economice (costul total al investitiei Si costul unitar dinamic), 
sociale, mediu si i schimbari climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a 
deeurilor in judeul Galati au avut In vedere conformarea cu cerintele Directivei 
2008/98/CE modificata de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificatã de 
Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificatä de Directiva 2018/852/CE, a 
IegisIaiei nationale si cu prevederile PNGD. 

Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale cäror masuri principale sunt detaliate mal jos. 
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galati 

Alternativa I 	 Alternativa 2 
Colectare Rate capturare: 	 Rate capturare: 
separatã 	- deseuri reciclabile: 60% In 	- deeuri reciclabile: 60% In 

2021 si 70% din 2025 pânà la 	2021, 70% in 2025 si 80% In 
sfârsitul perioadei 	 2030 SI 85% Incepând cu 

- biodeseuri menaiere at similare 	2035 
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Alternativa 1 	 Alternativa 2 

Statil 
Transfer (ST) 

Tratare 
deseuri 
reciclabile - 
statii de 
sortare (SS) 

In mediul urban: 53% in 2025, 
63% In 2030 si 70% Incepând 
cu 2035 

- biodeseuri din piete: 55% in 
2025, 63% in 2030 si 70% 
Incepând cu anul 2035 

- biodeeuri din parcuri si 
grãdini: 100% din 2021 

- deeuri voluminoase si 
menajere periculoase: 90% din 
2021 

Colectare separatä la sursä si 
compostarea individualá a 
biodeeurilor In mediul rural - 
din 2021 

ST Galati, 23.000 Van 
(In primii 12 ani va functiona  In 
1,5 schimburi, ulterior Intr-un 
schimb) - investitie nouä 

ST Tecuci, 22.500 Van 
(in primii 10 ani va functiona 10 
ore, ulterior Intr-un schimb) - 
investitie nouä 

ST 1g. Bujor, 10.000 Van 
(Va functiona  pe Intreaga 
perioadä de operare Intr-un 
schimb) - investitie nouä 

SS Galati, 6.000 Van 
(Va functiona p0 Intreaga 
perioadä de planificare In 2,5 
schimburi) - investitie existentä 
SS Tecuci, 2.000 f/an 
(In perioada 2020-2023, pânä la 
darea In operare a insfalatiei 
1MB, In statie vor fi tratate 
mecanic circa 9.000 Van deeuri 
municipale In amestec) - 
investitie existentã 
SS Valea Märului, 6.000 Van 
(va functiona  pe Intreaga 
perioadä de planificare In 1,5 
schimburi - investitie nouã 

- biodeseuri menajere In 
med jul urban: 67% in 2025, 
72% In 2030 Si 80% 
Incepând cu 2035 

- biodeseuri similare si din 
piete: 70% In 2025 si 80% 
din 2035 

- biodeeuri din parcuri si 
gràdini: 100% din 2021 

- deseuri voluminoase si 
menajere periculoase: 90% 
din 2021 

Colectare separatã la sursä si 
compostarea individualä a 
biodeeurilor In mediul rural - 
din 2021 
ST Galati, 19.000 Van 
(in primii 7 ani va functiona In 
1,5 schimburi, ulterior intr-un 
schimb) - investitie nouä 

ST Tecuci, 21.000 f/an 
(In primii 10 ani va functiona 
10 ore, ulterior va functiona 
Intr-un schimb) - investitie 
nouä 

ST 1g. Bujor, 10.000 Van 
(in primii 10 ani va functiona 
pe intreaga perioadà de 
operare intr-un schimb) - 
investitie nouä 
SS Galati, 6.000 f/an 
(In prim ii 4 ani va functiona  In 
2,5 schimburi, ulterior In 3 
schimburi) - investitie existentä 
SS Tecuci, 2.200 f/an 
(In perioada 2020-2023, pâna 
la darea in operare a instalatiei 
1MB, In statie vor fi tratate 
mecanic si circa 9.000 Van 
deeuri municipale In amestec) 
-investilie existentá 
SS Valea Mãrului, 6.000 Van 
(Va functiona pe Infreaga 
perioada de planificare In 1,5 
schimburi) - investitie nouã 
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Trata re 
biodeseuri 
din parcuri 

i grãdini - 
statli de 
compostare 
(SC) 

Depozita re 

Alternativa I 
SC Galati, 10.000 t/an - 
existentä 

SC Tg. Bujor, 200 Van (staie 
existentâ dar nefunctionalã. Va 
redeveni operaionalã prin 
project) - existentä 
SC Tecuci, 700 Van - investitie 
noua 
Nu sunt necesare investitii 
suplimentare. Biodeseurile 
colectate separat vor fi tratate In 
treapta biologica a instalatiei 
TMB preväzutä cu digestie 
anaerobä 
Instalatie TMB cu digestie 
anaerobä la Galati, capacitate 
maxima 120.000 Van 
(reprezentând total inträri in anul 
2023). Capacitate proiectata 
60.000 Van linia mecanicä si 
85.000 Van linia biologicä - 
investitie nouä 
Depozit conform la Valea 
Märului, capacitate I mil m 3  
investitie nouã 

Alternativa 2 
SC Galati, 10.000 Van - 
existentä 
SC Tg. Bujor, 200 Van (statie 
existentä dar nefunclionalà. Va 
redeveni operationala prin 
project) - existentã 
SC Tecuci, 700 Van - investitie 
noua 

Instalatie de digestie 
anaerobä, capacitate 45.000 
Van - investitie nouä 

Incinerator cu recuperare de 
energie la Galati, capacitate 
120.000 Van (reprezentând 
total inträri in anul 2023) - 
investitie nouã 

Depozit conform la Valea 
Màrului, capacitate I mil m 3  
investitie nouä 

Alternativa I - presupune realizarea unei instalatii de tratare mecanico-biologica cu 
digestie anaerobä care va trata atât deeuri municipale colectate in amestec (inclusiv 
reziduurile de la statute de sortare/compostare), cat si biodeeuri menajere, similare si din 
piete colectate separat (acestea vor fi introduse direct in instalatia de digestie anaerobä 
din treapta biologica a instalatiei TMB). Treapta mecanicä a instalatiei TMB este 
prevãzutà CU 0 statie de sortare semi-automata cu ajutorul cãreia se vor recupera circa 
10% deseuri reciclabile (In vederea valorificärii materiale) din totalul deeurilor in amestec 
tratate. Aceastã cantitate contribuie, pe Iângâ cantitatile de deeuri reciclabile colectate 
separat si tratate in statute de sortare, la Indeplinirea tintelor de reciclare. 

Tratarea deseurilor In instatatia TMB va duce atât la stabilizarea biologica a deeuriIor (in 
proportie de 70%), cat si la reducerea cantitatii depozitate. 

Valoarea actualizatã a costurilor totale pentru aceastä optiune  este de 364,072 mil. euro. 
Costul unitar dinamic total este de 123,95 euro/tonä, din care 36,68 euro/tonä pentru 
investitie si 87,27 euro/tonä pentru operare. 

Alternativa 2 - presupune reatizarea unei instatatii de incinerare cu recuperare de energie 
care va trata deseuri municipale cotectate In amestec si reziduurile de la statute de sortare 
i compostare.Spre deosebire de atternativa I, din instalatia de reciclare se vor recupera 

doar deseurile de metal (circa 1% din total deseuri tratate in instalatie), ceea ce explica 
ratele de capturare a deeuriIor reciclabile mai man In cazul acestei alternative, pentru a 
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asigura Indeplinirea tintelor de reciclare.De asemenea, spre deosebire de atternativa 1, 
pentru tratarea biodeseurilor colectate separat este necesarä construirea unei instalaii de 
digestie anaerobä cu o capacitate de circa 45.000 tlan.Tratarea deeurilor In instalaia de 
incinerare va duce atât la stabilizarea biologica a deseurilor (In proporie de 95%), cat si la 
reducerea cantitatii depozitate, asigurand astfel mndeplinirea obiectivelor si Vntelor 
prevãzute pentru judetul Galati. 

Valoarea actualizatä a costurilor totale pentru aceastã optiune  este de 447,808 mil. euro. 
Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonä, din care 48,81 euro/tonâ pentru 
investitie si 111,01 euro/tonä pentru operare. 

Implementarea mãsurilor descrise mai sus asigurà Indeplinirea obiectivelor si 
tintelor descrise la Inceputul sectiunhl In ceea ce priveste reciclarea, reducerea 
cantitàtii de deeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deeurilor municipale 
Inaintea depozitàrii si reducerea cantitãtii de deçeuri depozitate. 

lnformatii privind avantajele/dezavantajele celor douã alternative sunt prezentate In 
Capitolul 7.2 at Studiului de fezabilitate. 

Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativã. Analiza opiunilor §i dezvoltarea 
solutiilor tehnice s-a realizat In paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a 
impactului asupra mediului (procedura EIA) §i evaluarea riscurilor la dezastre naturale §i 
la schimbárile climatice (CCVRA). 

In ceea ce privete emisiile de GES, opiunile s-au analizat In principal din perspectiva 
emisiilor directe rezultate de la procese si surse fizice aferente activitatilor proiectului §i 
emisiile indirecte rezultate de la activitati care nu aparin proiectului (ex. producerea de 
energie electricä). Informatii privind emisiile GES in valori absolute si relative generate ca 
urmare a implementärii proiectului sunt detaliate In Capitolul 12. 

Optiunile pentru sistemul de management at deeuriIor au fost evaluate pe baza unui 
sistem decizional multicriterial cuprinzând urmätoarele seturi de criterii: 

• criterii teh nice: 
• riscul de piata - alternativele sunt analizate din punct de vedere at preluärii 

materialului rezultat In urma tratärii in instalatiile de tratate mecano biologicà §i 
incinerare cu valorificare energeticã, 

• flexibilitatea tehnologicà - respectiv tipul deeuriIor acceptate pentru a fi tratate 
In instalatiile de tratate mecano biologicä §i incinerare cu valorificare 
energeticä, 

• folosirea la maxim a capacitaiIor instalatiilor realizare prin proiect - având In 
vedere creterea pe perioada de planificare a cantitatilor de deeuri colectate 
separat si scàderea cantitatilor de deseuri colectate In amestec. 

• criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apâ, sot/subsol, aer, 
biodiversitate/Natura 2000, 

• criterii privind schimbärile climatice, respectiv: emisii GES si sensibilitatea la 
efectele schimbàrilor climatice §i riscuri naturale si 

• criterii economice: costuri de investitie, costuri de operare si cost financiar unitar 
dinamic. 

Rezultatele evaluàrii sunt prezentate In tabelul de mai jos. 
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Evaluarea alternativelor .  pentru SMID Galati 
Alternativa I 

Criterii tehnice 
Riscut de piaà Justificare 	 ridicat 

Punctaj 
Flexibilitatea 
	

J ustificare 	 rid icat 
tehnologica 

Punctaj 
	

oil 

Folosirea la 
	

Justificare 
	

Instalatia TMB: 
	

Instalatia de incinerare va 
capacitate 
	

linia mecanicã va 
	

functiona la 50% In anul 
maxima a 
	

funciona la 100% din 
	

2035 
instalatlitor 	 capacitate pe Intreaga 

P .. !!da de planificare 
Punctaj 
	

2 

Cilterii economice 
Costuri unitare 	Punctaj 2 1 
dinamice 	Justificare 

 investitie 48,81 

Costuri unitare 	Pun ctaj 2 1 
dinamice nete 	Justificare 

84 , 27 11 1,01 

I 
159.82 

2 

Pentru functionarea 
instalatiei TMB este 
necesar un debit mare 
de apã. Din proces 
rezultà apä uzatä 

2 

Emisii reduse 

entru functionarea 
nstalatiei NU este 
ecesarä apà. Din proces 
ezultä apã uzatà, mnsà In 
antitate mai mica 
omparativ cu alt. I 

I 
Emisii mai man 
omparativ cu Alternativa 

Aer 
	

Pu nctaj 
J ustificare 

Schimbãri climatice 
GES 	: Justificare 

1 

2 

Impact redus 

-38.567 t CO e  In 2023 
-41.754 t C09. In 2025 

1 
Ocupare teren 

I 
Potential impact cauzat 
de emisiile de la 
incinerare 

20.736 t CORe  In 2023 
-20.954 t CO e  in 2025 

Sot 
	

Punctaj 
Justificare 

Biod iversitate/ Punctaj 
Natura 2000 
	

J ustificare 



Rezistenta la 
schimbãrile 
r'Iimfir'c 

Pun ctaj 
11

Justificare 

'.1111 I I4tI!..fl.. 

Punctaj 
PUNCTAJ TOTAL 
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Alternativa 1 	 Alternativa 2 

2 
In cazul ambelor alternative amplasamentele sunt 

identice. Sunt propuse si integrate mäsuri de 
adaptare in ceea ce privete riscul la 

disponibilitatea apei, inundatii, incendli i cutremure 
2 	 2 

19 	 12 

Rezultatul analizei de alternative aratã Ca punctajul cel mai mare II are alternativa 1, care 
va fi cea propusa spre a fi implementata. 

Descrierea alternativel recomandate 

Mäsurile care fac obiectul sistemului de management integrat at deeurilor In judeuI Galati 
sunt grupate In 2 categorii in functie  de sursa de finantare §i anume: 

Grupa 1 	lnvestitii finantate prin POIM: investitii necesare a se realiza 
(Proiectul) 	pe termen scurt pentru a asigura Indeplinirea prevederilor 

legate, 
Grupa 2 	lnvestitii finantate de autoritãti publice locale/operatori de 

salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt pentru a 
asigura Indeplinirea prevederilor legale. 

Grupa 1 cuprinde investitil propuse a se finantate prin POIM, respectiv: 
• Achizitionarea de echipamente de colectare pentru deeurile menajere colectate 

In amestec pentru tot judetut, mai puin municipiile Tecuci si Galati; 
• Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separatä i transportul 

deeurilor reciclabile menajere pentru tot judetul, mai putin municipiul Tecuci; 
• Realizarea a 3 statii de transfer la Tecuci, Tg. Bujor si Galati; 
• Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporarã a deseurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculoase In incinta statiilor de transfer de Ia Tecuci si 1g. 
B ujor; 

• Realizarea unei statii de compostare la Tecuci. Echipamentele preväzute a se 
achizitionate pentru ST Tecuci vor fi utilizate si pentru statia de compostare 
existentä la Tg. Bujor astfel Incât aceasta sä devinà functionala; 

• Realizarea unei noi statii de sortare la Valea Màrului; 
• Realizarea unei instalatiii TMB cu digestie anaerobá, la Galati, care va asigura 

Incepând cu anul 2025 si tratarea biodeeurilor colectate separat; 
• Realizarea unui noi depozit de deeuri nepericuloase la Valea Marului; 
• Inchiderea depozitului neconform de la Rate-Tecuci. 

Grupa 2 cuprinde investitii, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finantate 
prin POIM §i care vor fi puse la dispozitie de càtre autoritatile publice locale fie din fonduri 
publice, fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv: 

• EchiDamente de transDort rentru deseurile menaiere colectate in amestec din 
mediul rural si oraeIe 1g. Bujor si Bereti; 
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• Echipamente de colectare si transport pentru deeurilor similare si din piete 
colectate In amestec din mediul rural si oraele Tg. Bujor si Bereti; 

• Echipamente de colectare i transport pentru deeuriIe reciclabile menajere In 
Municipiul Tecuci; 

• Echipamente de colectare si transport pentru colectarea separatá a deeurilor 
reciclabile similare si din piee la nivelul Intregului judet; 

• Echipamente do colectare si transport pentru colectarea separatã a 
biodeeurilor menajere, similare si din piete; 

• Recipiente pentru colectarea si stocarea deeuriIor voluminoase si a deeuriIor 
menajere periculoase; 

• Vehicule specializate pentru transportul deeuriIor voluminoase si a deeuriIor 
menajere periculoase; 

• Realizarea instaIaiei do tratare (compostare) a digestatului rezultat din tratarea 
biodeeurilor colectate separat astfel mncât sä Indeplineascâ condiliile do calitate 
pontru utilizarea in agriculturà. 

In continuare sunt prezentate investitiile POIM (grupa 1). Pentru uurinta in parcurgerea 
documentului, acestea sunt Impãrtite In mai multe componente, si anume: 

• Componenta I Colectarea si transportul/transferul deeurilor municipale; 
• Componenta 2 Tratarea deeuriIor municipale (statii de compostare, stalii de 

sortare si instalaie de tratare mecano-biologicä); 
• Componenta 3 Depozitarea deeurilor municipale (depozit nou si Inchiderea 

depozitelor neconforme); 
• Componenta 4 Drumuri de acces si utilitati; 
• Componenta 5 Asistenla tehnicä, Publicitate, supervizare si alte cheltuieli. 

Componenta 1. Colectarea si transportul/transferul deseurilor municipale 
Prin proiect este preväzutä atingerea unei rate do colectare do 100% (In anul 2021), 
extinderea sistemului de colectare separatâ a deeurilor reciclabile la nivelul mntregului 
judet (din anul 2021) i implementarea sistemului de colectarea separatä a biodeeuriIor 
menajere, similare si din piete in zona urbana (din anul 2025). 

Sistemul de colectare a deseurilor menajere colectare In amestec va fi: 
• In mediul urban: 

• in zona blocurilor: colectare grin aport voluntar In puncte de colectare 
stradalä In containere de 1,1 m sau pubele de 360 I, 

• In zona caselor: colectare din poartã din poartä cu pubele de 120 I, 
• In mediul rural, colectare din poartä in poartä in pubele de 80 I. Având in vedere 

indicatorul redus de generare a deseurilor In mediul rural, precum si creterea ratei 
de capturare a deeuriIor reciclabile, a rezultat ca fund optima utilizarea unor pubele 
cu volum mai mic. In zonele In care nu existã drum accesibil colectarea deeuritor 
In amestec se va realiza prin aport voluntar in puncte de precolectare stradale. 

Sistemul propus pentru colectarea deseurilor reciclabile menaiere este: 
• In mediul urban: 

o Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar In puncte de colectare stradalä. 
Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente do tip igloo 
pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul localitatilor 
pentru: hârtie/carton, plastic/metal si sticlá, 
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o Zona caselor: 
• colectare din poartä In poartã: in pubele de 120 I pentru deeurile de 

plastic si metal si In saci de 60 I pentru deeuriIe de hârtie, 
• puncte de colectarea stradalä pentru deeuriIe de sticlâ. Punctele de 

colectare vor fi dotate Cu câte un recipient pentru deeurile de sticlã, de tip 
igloo pentru Municipiul Galati si containere de 1.100 I pentru restul 
localitätilor urbane. 

• In mediu rural: 
• In zonele cu acces accesibil: 

• colectare din poartä in poartä in pubele de 80 I pentru deeurile de 
hârtie/plastic/metal/plastic si 

• puncte de colectarea stradalà pentru deeuriIe de sticlà, dotate Cu 
containerede 1.1001. 

• In zonele cu acces dificil - colectare prin aport voluntar, cu puncte de 
colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 I - unul pentru 
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal si unul pentru sticlâ. Identificarea 
zonelor Cu acces dificil din mediul rural si a infrastructurii de colectare si 
transport aferentä va intra In responsabilitatea viitorului operator de 
salubrizare delegat de ADI. 

Colectarea biodeseurilor menajere se va implementa exclusiv In mediul urban astfel: 
• In zona blocurilor din Municipiul Gala ti: colectare prin aport voluntar In puncte de 

colectare stradalä (comune cu cele pentru colectarea deseurHor menajere In 
amestec) In containere de 1.1001, 

• In zona caselor din Municioiiie Galati si Tecuci si orasele Ta. Bulor si Beresti: 
colectare din poartã in poartä in pubele de 80 I. 

Prin proiect nu sunt prevàzute investitii (Cu finantare POIM) pentru colectarea si transportul 
deeuriIor voluminoase, menajere periculoase si a deeuriIor similare si din piete. Acestea 
vor fi asigurate de càtre operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare preväzute a se 
introduce dupã implementarea SMID Sunt descrise In detaliu In sectiunea  8.2. a Studiulul 
de Fezabilitate. 

"Dláteste Dentru cat arunci" 
In conformitate cu prevederiie Iegislaiei In vigoare, generatorilor de deeuri municipale Ii 
se va pune la dispoziie opiunea aplicärii instrumentului economic ,,pIätete pentru cat 
arunci". Rolul implementärii acestui instrument eSte pe de o parte de a stimula prevenirea 
generãrii deseurilor si, pe de altä parte, stimularea colectärii separate a deeuriIor 
reciclab lie. 

Prin proiectui POIM se vor achizitiona: 
• echipamente pentru colectare deeuri menajere In amestec din zona deservità de 

noul operator, respectiv: 
o 80.883 pubele de 80 I (pentru zona caselor din mediul rural), 
o 2.677 pubele de 120 I (pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti), 
o 20 pubele de 360 I (pentru zona blocurilor din Tg. Bujor si Bereti), 

• echipamente pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile menajere din 
zona deservitâ de noul operator si suplimentarea echipamentelor existente In 
Municipiul Galati, respectiv: 
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o 95.252 pubele 80 I (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 
pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti si 11.692 pentru zona caselor din 
Municipiul Galati), 

o 319 containere 1.100 I (din care 243 pentru mediul rural si 76 pentru Tg. Bujor 
i Bereti), 

o 800 igloo 2.500 I (pentru zona blocurilor din Municipiul Galati), 
o 17 masini colectare cu un volum cuprins Intre 6 si 18 M3(  din care 10 pentru 

mediul rural, 5 pentru Municipiul Galati si 2 pentru M. 1g. Bujor si Bereti). 

Statil de transfer 
Prin proiectul POIM este preväzutá realizarea a 3 statii de transfer In vederea eficientizärii 
transportului deseurilor colectate in amestec si separat de la generatori la instalatiile de 
tratare, precum si a reziduurilor rezultate de la instalaia TMB Galati la depozit. 
In tabelul de mai Jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 staii de 
transfer. 

Caracteristici statii de transfer 
Denumire Capacitate procectatã 

Galati 
(zona 1) 

Tecuci 
(zona 2) 

Tg. Bujor 
(zona 3) 

23.000 Van 
(cantitatea medie anualã 
deeuri transferate pe 
perioadà de planificare) 
In primli 12 ani statia va 
functionamn 1,5 
schimburi, ulterior va 
functiona Intr-un schimb. 
22.500 Van 
(cantitatea medie de 
deeuri transferatä pe 
perioadä de planificare) 
In primii 10 ani de 
functionare statia va 
functiona 10 ore, ulterior 
va functiona Intr-un 
schimb. 
10.000 Van 
(cantitatea medie de 
deeuri transferatä pe a 
perioadä de planificare) 
Statie va functiona Intr-
un singur schimb. 

ripuri 	de Instalatia 
eeuri unde 	sunt 
ransferate transferate 

deeurile 
Reciclabile SS Valea 
Reziduuri /depozit 

TMB Mãrului 

Deeuri In TMB Galati/ 
amestec 	SS Valea 
si 	 Mãrului 
biodeseuri 
/Reciclabile 

Deeuri In I 1MB Galati / 
amestec 	SS Valea 
si Märului 
biodeeuri 
/Reciclabile 

Distanta Tip 	statie 
transfer 

62 km Cu 
compactare 

78/25 	Cu 
km 	compactare 

66/30 	Fàrä 
km 	i compactare 

Astfel, In functie de tipul deeuriIor transferate, au rezultat douá zonäri diferite, respectiv: 
o zonare pentru a asigura transportul deeurilor reciclabile de Ia generator la statia 
de sortare Valea Märului prin intermediul statiilor de transfer de le Tecuci, 1g. Bujor 

i Galati; 
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• o zonare pentru a asigura transportul deeuriIor colectate In amestec (i dupã anul 
2025 a biodeeuriIor) de la generator la instalatia de tratare mecano-biologicâ de la 
Galati. 

Centre de stocare temporarã 
In Municipiul Galati existã 2 centre de stocare temporarä. 
Prin prolectul POIM este preväzutä operarea a douã noi centre pentru stocarea temporarã 
a deseurilor voluminoase si a deseurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate in 
incinta statillor de transfer de la Tg. Bujor si Tecuci si vor deveni operaionaIe in anul 2021. 

Componenta 2. Tratarea deseurilor 

Statii de sortare 
In prezent In judetul Galati existä o statie de sortare Ia Galati, finantatã prin programul 
ISPA i care deserveste exclusiv Municipiul Galati si 0 statie de sortare la Tecuci realizatä 
prin programul PHARE CES si care deservete exclusiv Municipiul Tecuci. 
Prin proiectul POIM este preväzutä realizarea unel noi statil de sortare la Valea Märului, 
construitá pe aceIai amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectatà a 
statiei este de 6.000 Van Si se estimeazâ Ca va deveni operationala  In anul 2021. 
In statie vor fi sortate deseurile reciclabile colectate separat din Intreg judetul, mai putin 
municiplile Galati i Tecuci. Pentru a prelua Intreaga cantitatea de deeuri reciclabile statia 
va functiona  pe Intreaga perioadä de functionare  In 1,5 schimburi. 

are o capacitate de 
proiectatà pentru a 

Phare CES, are o 

la Tecuci 
Municipiul 
a deveni 

operaionaIa este anul 2021. 
Echipamentele achizitionate pentru statia de compostare Tecuci vor deservi si staia de 
compostare existentä de la Tg. Bujor, astfel incât aceasta sà devinã operaionaIa. Având 
In vedere cantitätile mici de deseuri verzi estimate a fi tratate In statie (de circa 200 tone) 
flu se justificä achizitionarea de noi echipamente. Statie de compostare Tg. Bujor va 
deservi si orasul Beresti. 

Instalatia de tratare mecano-bioloqicà 
In judeuI Galati nu existã instalatii pentru pre-tratarea deeuriIor inaintea depozitarii. 

Prin proiectul POIM este prevazuta construirea uflei instalatii de tratare mecano-biologica 
la Galati care va asigura atât pre-tratarea deeuriIor mixte (colectate In amestec) Inaintea 
depozitärii, cat si tratarea biodeeuriIor colectate separat (Incepând cu anul 2025). 
Instalatia se estimeazã Ca va deveni operationala In anul 2023. 

Capacitatea instalatiei MBT: 

Statii de compostare 
In prezent, in judeuI Galati existä douä statii de compostare, respectiv: 

• Statia de compostare de la Galati, realizatà prin mäsura ISPA, 
10.000 tlan. Statia deservete exctusiv Municipiul Galati §i este 
trata deeuriIe verzi din parcuri §i grädini; 

• Statia de compostare de la Tg. Bujor, realizatâ prin programul 
- capacitate de 1.000 tlan. Statia in prezent nu este functionala. 
Prin prolectul POIM este preväzutä realizarea unei fbi statii de compostare 
pentru tratarea deeuriIor verzi din parcuri §i gradini, care sä deserveascã 
Tecuci. CaDacitatea statiei este de 700 Van si data la care se estimeazä 
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Linia mecanicä: 60.000 tlan - In perioada 2023-2024 va opera In 2 schimburi, 
ulterior se va trece progresiv spre functionarea Intr-un schimb (Ca urmare a 
reducerii cantitätij de deseuri colectate In amestec si tratate In instalatie); 
Linia bioloqicâ: 85.000 Van (1 schimb), din care 37.000 Van biodeseuri colectate 
separat (capacitatea medie de biodeeuri care trebuie tratatà pe Intreaga perioadã 
de planificare). 

Linia mecanicâ este prevãzutã CU 0 instalatie de sortare semi-automata pentru recuperarea 
fractiel reciclabile din deseurile In amestec si Cu o linie pentru producerea de RDF din 
deseurile reciclabile care nu pot fi recuperate material. 

In linia biologicà, prevãzutä CU 0 instalatia de digestie anaerobä semi-uscata, vor fi tratate 
atât deeurile organice rezultate din tratarea mecanicä a deeurilor In amestec, cat si 
biodeseuri colectate separat. In urma procesului de digestie rezultä digestat din rezidual 
(spre depozitare), digestat din biodeeuri (valorificat in agricultura), reziduuri (spre 
depozitare), RDF (co-incinerare) i gaz (stocat si folosit la producerea energiei electrice si 
termice utilizate pentru consumul propriu al instalatiei). 

Componenta 3. Depozitare 

In judetul Galati existã un depozit conform la Tirighina care deservete exclusiv Municipiul 
Galati si 5 comune limitrofe. 

Prin proiectul POIM este prevâzutä construirea unui nou depozit conform la Valea Mãrului 
cu o capacitate de 1.000.000 m3 Si 0 suprafatã ocupatä de 8,5 ha. Depozitul se estimeazä 
câ va deveni operational  in anul 2021. 

Zona deservitä - depozitul va deservi Intreg judetul Galati, mai putin  Municipiul Galati, In 
perioada 2021-2022 si mntreg judeuI Galati Incepând cu anul 2023. 

Tipuri de deseuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deeuri municipale reziduale 
(reziduuri de la instalatia TMB si 10% din deeurile stradale, cu exceptia  primilor dol ani 
pana la punerea In functionare  a instalatiei 1MB (anul 2023) cand deeuriIe reziduale vor fi 
depozitate W6 o pretratare prealabilà), nämoluri de la statille de epurare oräeneti si 
deeuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 
interioarä i/sau exterioarä a acestora (fraCtia care nu poate fi valorificatä). 
Durata de viata a depozitului (o celulã) este de 30 ani (perioada 2021-2050). lnsà, având In 
vedere Ca intreaga cantitatea de deeuri muniCipale depozitate este stabilizatä din punct de 
vedere biologic in MBT (70%), cat si faptul ca depozitul va fi operat in minim 5 sub celule, 
cantitatea de emisil GES si levigat generata va fi minima asigurand astfel protectia 
factorilor de mediu. 

De asemenea, una din investitiile POIM o reprezintà Inchiderea depozitului neconform 
Rates-Tecuci. 

Componenta 4. Drumuri de acces si utilitàti 
Prin proiectul POIM este prevazuta realizarea inclusiv a: 

drumurilor de acces catre amplasamentele de la Galati (unde este propusá 
realizarea statiei de transer si a instalatiei TMB), Valea Mãrului (unde este propusa 
realizarea statiei de sortare si a depozitului de deeuri), Tg. Bujor (unde este 
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propusâ realizarea statiei de transfer) i Tecuci (unde este propusä realizarea statiei 
de transfer si compostare, precum si Inchiderea depozitului neconform) §i 
racordãrii la utilitätile publice, respectiv alimentarea cu apä, canalizare si energie 
electricä. 

Componenta 5. Asistentã tehnicLpublicitate, supervizare Si alto servicii 
Prolectul mal prevede servicli suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul 
proiectului (Ce include si cheltuielile de informare si publicitate) i supervizarea Iucrãrilor si 
Servicil pentru auditul anual al proiectului. 

De asemenea in vederea implementãrii In bune conditii a proiectului, este prevãzut a se 
atrjbui alte douä contracte de servicii si anume: Studii pentru determinarea compozitiei 
deseurilor menajere, similare si din piete si Studiu privind posibilitatea colectàrii 
separate a biodeeurilor din deeurHe similare. 
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In tabelul de mai jos sunt prezentate investitlile aferente SMID pentru judetul Galati, atât 
cele finantate prin POIM (grupa 1), cat si cele care intrã In responsabilitatea autoritatilor 
publice locale (grupa 2). 

Costuri investitionale privind sistemul de gestionare a deeurilor solide in judetul Galati  

Pu bele 
Camloane 	1.975.521 	0 	 0 	 0 	1.975.521 	2020 

Colectare i transport .des 	menajere reciclabile menajere, similare si piete 

Containere si 3.080.431 2.866.638 	0 2.866.638 213.793 2020 
pubele 
Camioane 3.573064 2.334.499 	0 2.334.499  1 238 566 2020 

Colectare su transport biodeseuru menajere, simulare SI piete 

Camioane, 2.031.061 2 031 061 2024 
contaunere SI 

pubele 
eseri voluminoase si periculoase Colectare 	I transpot d 	u 

Camioane 1.244.100 0 	 0 0 1.244.100 2020 
(pentru 
voluminoase) 	i 
maim 
specializate 
(pentru 
periculoase) 
Statli de transfer 
Statie transfer 1.999.901 1.999.901 1.999.901 0 2020 
Tecuci 
Statie transfer 1.637.626  1 637 626 1.637.626  0 2020 
Tg. Bujor 
Statie transfer 1.532.488  1 532 488 1.532.488  0 2022 
Galati 
Statuu d'e'

-
sortare 

Statie sortare 1.719.481 1.719.481 1.719.481 0 2020 
Valea Märului 
Statil compostare 
Tecuci 1.636.282 1.636.282 1.636.282 0 2020 
Tg Bujor 0 0 0 0 2020 
(existentä, 



1.590.047 1 

429.461 

1.648.133 

Drumuride 5.879.104 	{ 5.879.104 
acces Si utiIitâi 
aferente 
amplasamentelo 
r Valea Mãrului, 
Galati, Tecuci Si 
Tg. Bujor 
SUB-TOTAL 80345884 72.209.622 
I NVESTITH 
Planificare 2.117.877 2.117,877 
(studiiteren, 
EIA, studiu 
compozitie 
deeuri, studiu 
posibilitate 
colectare 
biodeseuri, alte 
studli si 
expertize)/ 
Proiectare 
Asistenä 1.590.047 1.590,047 
Tehnicä 
Contientizare 429.461 429.461 
Publicä 
Supervizare pe 1.648.133 1.648.133 
perioada 
I U crãrilor 

5.879,104 	0 	2022 
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Tratare 	 icã mecano-biolog 

Instalatie TMB* 	34.410.826 	33.470.826 	0 	33.470.826 	 2022, 

Drum u-ri de acces s  utiliätti 
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Descriere Total investitii lnvestitii POIM lnvestth An 
màsurä prioritare iGrupa 2 

Cheltuieli Cheltuieli Total 
eligibile non- 

eligibile 
Suport 451.122 451.122 451.122 0 2019- 
Beneficiar 2022 
Comisioane, 1.480.427 1.480.427 1.480.427 0 2019- 
contributli, taxe 2022 
legate ti 
documentatil 
suporti 
cheltuieli pentru 
obtinere avize, 
acorduri, 
autorizatii 
SUB TOTAL 7.717.067  7 717 067 0 7 717 067 0 
INTANGIBILE 
Tot alfãrãTVA 88062951 79.926.690 0 79926690 8136262 

TOTAL TVA 15 851 221 14.902.472 0 14 902 472 9-48.749 
TOTAL cu TVA 103.914.172 94.829.161 0 94.829.161 9.085.011 
(PRETURI 
CONSTANTE) 
TOTAL fara 97130927 87217225 0 87217225 9913702 
TVA (PRETURI 
CURENTE) 
TVA (preturi 27 079 791 16 261 806 0 16.261.806 10 817 984 
curente) 
TOTALcuTVA 115283781 103479031 0 103479031 11804750 
(PRETURI 
CURENTE) 

Tabelul de mai jos prezintä un rezumat al comparatiei Intre situatia fárã project §i 
beneficille aduse prin implementarea proiectului. 

Indicatori de performanta 

Indicator U.M Fârä proiect 
2023 

Cu pr
20

olect 
23 

Populatia judetului Galati Nr.  477.403 477.403 
Total popuIaie deservitã de servicil de Nr. 477.403 477.403 
salubrrizare (colectare In amestec si 
separat 
Deeuri municipale generate 1/an 157.407 157.407 

Deeuri menajere generate t/an 115.545 115.545 
Deseuri similare generate 1/an 29.627 29.627 
Deeuri din parcuri 	i gradini 1/an 3.980 3.980 
Deseuri din Diete aenerate 1/an 845 845 
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Indicator U M Fãrä proiect Cuproiect 
2023 2023 

Deseuri stradalegenerate Van 3.410 3 410 
Biodeseuri din parcuri si gràdini colectate tlan 2.772 3.761 
separat 
Biodeseuri menajere, similar si din piete tlan 0 (0 t din 0 (34.298 tdin 
colectate Se parat .. 2025) 2025) 
Deseuri reciclabile colectate separat t/an 26.869 35.518 
*incl us iv  reziduuri 
**i ncl us iv  deseuri reciclabile colectate de 
la persoanele fizice si predate direct 
reciclatorilor 
Deseuri voluminoase colectate separat Van 436 1.307 
Deeuri menajere periculoase colectate t/an 227 680 
sepa rat 
Ratã do capturare deeurireciclabile Total 45 65% 
Ratã de capturare biodeeuri (menajere, Total 0 (0 din 0 (53% din 2025) 
similare si din piete) 2025) . 

Ratà de capturare deeuri vo.umino.ase . Tota.. ... .90%.  
Ratã de capturare deeuri menajere Total 30% 90% 
periculoase 
Numärul §i capacitatea centrelor de Numar 2 5 
colectare 
Numärul §i capacitatea statiilor do Nr 0 3 
transfer t/an/1 55.500 

Nr. masini de transfer inclusiv remorcâ 
(transport containere de 40m)........................ 
Ni. maini do transport containere .30rn3  
Numärul §i capacitatea punctelor de pre-
colectare 
Nr. containere deschise (40 m 3 ) 

Nr. containere cu compactare(30 m3)........
11.11.1

Total deseuri reciclabile colectate 
separat (inclusiv impuritai) 
(cantitatea flu include deseurile 
reciclabile colectato do Ia persoanole 
fizice i predate direct recic!atorib.r) 
Total deseuri reciclabile tratate In stabile 
de sortare din iudetul  

sch im b 
Nr. 0 2/2 

Nr. 0 10 
Numar 0 53.600 
2401 
Ni. 0 7 
Nr. 0 22 
t/an 22.869 31.518 

27.242 

3 
14.000 

19.766 

2 
8.000 

2 
3.000 
0 

anaerobã 
Van 	0 

Nr si capacitate instalatie do tratare 	Nr. 	0 



UM 	Färã proiect 	Cu project 
2023 	 2023 

0 	 Linia mecanicä: 
60.000 Van 
Linia biologicã: 
85.000 t/an, din 
care 37.000 Van 
biodeeuri 
colectate separat 

129.561 	341 (deseuri 
stradale inerte) 

Indicator 

129.561 	29.934 

83.223 
	

29.934 
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Pentru o gestionare mai eflcientä a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea 
deeuriIor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului §i 
colectarea deeuriJor municipale, transportul/transferul deeuriIor, tratarea §i eliminarea 
deeuriIor In baza procedurilor de achizitie publicä. 

A fost elaborat un Document de pozilie Intre toate päriIe. Prevederile privind delegarea 
serviciilor de gestionare a deeuriIor sunt prezentate In cele ce urmeazã. 
1. Un contract de delegare a gestiunii pentru: 

a) activitatea de colectare separatä si transport separat a deeurior municipale din 
mntreg judetul Galati (pentru municipiul Tecuci Incepând Cu 01.07.2023), cu exceptia 
municipiului Galati; 
b) activitáiIe aferente operärii: 

0 staiei de transfer si a statiei de compostare Tecuc 
10 stat/el de transfer si stat/el de compostaro Targu Bujor. 

2. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activitàiIor aferente operärll 
instalatiilor de deeuri situate pe amplasamentul din Valea Márului (depozit Conform de 
deseuri si statie de sortare) Si mncepând cu 01.0 7.2023 si a activitatilor aferente operarii 
stat/el de sortare Tecuci; 

3. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activitäiIor aferente operàrll 
instalatiei TMB si a statiei de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galati, 
parte a contractului de prolectare-executie-operare. 

In ceea ce privete Autoritatea Contractantä, respectiv Delegatarul, pentru 
contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deeuri: 
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Toate unitatile administativ-teritoriale deservite si judeuI Galati, pentru instalatiile 
care sunt In proprietatea sa publicä, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru 
contractele de delegare a gestiunli prevãzute la alineatul precedent, pct. 1 s i 2. 
Procedura de atribuire va fi initiatä Si derulatä de ADI ECOSERV, In numele si pe 
seama unitatilor administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinitä in 
acest proces de cãtre UIP, care la rândul säu va fi sprijinitä de echipa de asistenã 
tehnicä contractatä In acest sens. 
Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, Si toate unitatile administrativ-teritoriale 
deservite din judetul Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de 
tip proiectare-executie-operare a instalatiei 1MB si a staiei de transfer situate pe 
amplasamentul din municipiul Galati, pentru contractul preväzut Pa alineatul 
precedent, pct. 3 de mai sus. 

In ceea ce privete modalitatea de platã a operatorilor implicafi In SMID, aceasta se 
va realiza prin taxã instituitã de autoritàiIe publice locale din jud. Galati, atât pentru 
populatie, cat si pentru agentii economici si institutiile publice. Taxa colectat;5 va fi 
transferatã cãtre ADP ECOSERV pentru plata operatorilor implicai in SM ID. 
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Anallza financiarã 
Analiza cost beneficiu (ACB) a fost efectuatä In conformitate cu prevederile stabilite in 
Regulamentul Consiliului 1303/2003 si urmeazä principlile prezentate In Regulamentul UE 
2015/207 at Comisiei din 20 lanuarie 2013 - Anexa Ill Metodologia de realizare a analizei 
cost-beneficiu si In "Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investiii, 
instrument de analizã pentru politica de coeziune 2014-2020" emis de Comisia Europeaná 
In Decembrie 2014. 

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilitatii financiare pe termen 
lung a proiectului SMID din judeuI Galati. Prin aceasta se realizeazä urmàtoarele: (i) 
estimarea veniturilor si costurilor proiectului si impIicaiile acestora in ceea ce privete 
fluxul de numerar; (ii) definirea structurii de finantare a proiectului, precum si rentabilitatea 
sa financiarã; Si (iii) verificarea suficientel fluxului de numerar prolectat pentru a asigura 
functionarea adecvatä a sistemelor si pentru a Indeplini toate obligaiile privind investitiile 
i operarea conformä. 

Analiza financiarã a Proiectului este realizatà utilizând metoda incrementalä, pe baza a 
douä scenaril: douä scenaril, "Cu project" si "fàrä project" (contrafactual). 
Rata de actualizare este 4%. Anul de referintä este 2017, anul de bazã - la care se face 
actualizarea - este 2018, iar primul an al intrãrii in operare este 2021. Orizontul de analizä 
de 30 ani, din care 5 ani implementare (2018 - 2022) si 25 ani operare completá a 
instalatiilor (2023 - 2047). 

Cursul de schimb utilizat In preuriIe constante este cel din elaborarea Devizului general: I 
euro = 4,657 lei, curs BNR la data de 9.03.2018. 

Investitiile vor intra In operare gradual, In 2021 depozitul conform Valea Märului, statia de 
sortare Valea Märului, statute de transfer Tecuci, Targu Bujor, Statia de compostare 
Tecuci si este inchis depozitul neconform Rates - Tecuci; in 2023 statia de transfer Galati 
i Staia de tratare mecano-biologicã cu digestie anaerobä Galati. 

Costurile totale de investitie sunt de 94.829.162 euro in preuriIe constante ale anului 
2018, incluzând TVA eligibila de 14.902.472 euro. Toate costurile sunt eligibile. Costurile 
totale In preuri curente sunt de 103.479.031 euro, jar TVA eligibilä inclusä In acestea este 
de 16.261.806 euro. 

Costurile de reinvestire se referã la acele componente ale sistemulul care trebuie 
Inlocuite de-a lungul perioadei de referinta o data sau de mai multe on. Ipotezele avute in 
vedere la determinarea costurilor de inlocuire/ reinvestitii sunt: 

• Pentru depozitul de la Valea Märului sunt prevazute costuri pentru Inchiderea 
treptatã a subcelulelor, asifel: subCelula 1 Ia 4 ani, subclula 2 la 4 ani, subcelula 3 la 
6 ani, subcelula 4 la 6 ani si subcelula 5 la 7 ani. 

• Pentru celelalte instalatii realizate prin proiect sau existente nu sunt necesare Iucrãri 
de constructie In perioada de exploatare. 

• Pentru anul 2024 este prevazuta construirea, de cãtre operatorul instalatiei de 
tratare mecano biologica cu digestor, a unei statii de compostare pentru digestat. 

• Reinvestirile In maini si utilaje reprezintà 40% din valoarea investitiei initiale, 
repartizate astfel: 10% din aceastã valoare din 10 In 10 ani, 20% din aceastâ 
valoare la 15 ani. 
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• Pentru anul 2023 este prevàzutä dotarea instalaiei de tratare mecano-biologicà Cu 
digestor cu o turbinã pentru producerea energiei electrice, dotare ce se va realiza 
de càtre operator. 

• Echipamentele mobile se Inlocuiesc integral din 8 in 8 ani. 
• Pentru echipamentele de colectare si transport s-a considerat urmâtoarea duratã de 

viata: pentru pubele I containere - 5 ani, pentru echipamente de transport - 8 ani. 
• Echipamentele de colectare si transport pentru colectarea separatä a biodeeurilor, 

incepând CU 2025, vor fi procurate de cãtre operatorul de colectare si transport. 

Tinand cont cã in scenariul ,,cu project" instalatiile existente vor funciona In alt regim decãt 
In scenariul ,,fãrá prolect", pentru instalatiile existente au fost estimate costume de 
reinvestire / Tnlocuire in ambele scenarii. 

Valoarea totalã a reinvestirilor este de 59,225 mllioane euro, din care 44,744 milioane 
euro aferente investiiilor din proiect si 14,481 milioane euro aferonte activelor existente si 
invostitiilor operatorilor, In scenariul Cu proiect si de 20,829 milioane, In scenariul fãrà 
project. 

Costurile de operare au fost determinate aa cum s-a arãtat In SF. Aceste costuri au fost 
determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor si 
echipamentelor. Ele sunt Imparite in douä categoril, costuri fixe si costuri variabile, care 
depind de volumul de deseuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienei 
Consultantulul, au fost utilizai o serie de indici. Similar s-a procedat si pentru costurile de 
Intretinere. In afara acestor costuri a mai fost adâugatà o componentã pentru activitäi 
administrative si de management al contractelor de delegare. In scenariul contrafactual a 
fost adaugatá penalizarea pentru neTnchiderea depozitului neconform de la Tecuci Rate, 
in valoare de 50.000 euro/an; acestä penalizare apare si In scenariul "Cu project" pentru 
anii 2019 si 2020, pânã la Tnchiderea acestui depozit. 

In anul 2023 costurile de operare si Tntretinere se ridicä la 19,097 milioane euro pe an 
pentru scenariul W6 proiect si la 10,637 milioane euro pe an In scenariul cu project. In 
anul 2025 costurile de operare In sconariul cu project se ridicä la 18,179 milioane euro. 
Costurile de operare si Intretinere sunt, In medie, de 16,304 milioane euro pe an in 
scenariul Cu proiect si de 9,915 milioane euro pe an pentru scenariul färä proiect. 

Dacã tinem cont si do valorificarea subproduselor, atunci costurile nete sunt, In scenariul 
färà proiect, de 8,423 milioane euro pe an si in scenariul Cu proiect de 11,653 milioane 
euro pe an. 

Projectul propus spre finantare are urmãtoarele surse de acoperiro a costurilor: 
• veniturile din valorificare subproduse; 
• veniturile din taxe si 
• veniturile do la organizaliile do transfer do responsabilitate, In conformitate 

cu prevederile Logii 31/2019. 

Veniturile din valorificarea subproduselor sunt estimate, pentru anul 2023, In scenariul 
fãrã project, la 1,651 milioane euro si la 5,493 milioane euro In scenariul cu project. 
Media acostor vonituri esto do 1,492 milioane euro/an In scenariul färä proiect si de 
4,651 milioane euro pe an In scenariul cu project. 
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Influenta veniturilor de la OTR-uri a fost determinatä la 9 euro/tonä. 

Profitabilitatea proiectului a fost determinatä cu Si fàrà asistenta financiarã comunitarä, prin 
md icatoril FRR/C - profitabilitatea investiiei), respectiv FRR/K - profitabilitatea capitalului 
dupà cum se vede mai jos: 

Färasprijindinpartea 	Cusprijindinpartea 
Uniunir , 	 Uniunii 

1. Rata de rentabilitate 
3,27% 

A 	

FRR/C 	1,33% 	

B 	

FRR/K 

2. Valoare actualizatä netà 
(euro) 	 -72.532.262 	FNPV/C 	-10.544.667 	NVP/K 

Pentru acest project FRR/C are valoarea de -3,27% si FNPV/C este 72.532.262 euro, In 
timp ce FRRIK are valoarea 1,33% Si FNPV/K este 10.544.667 euro. FRR/C are valoare 
mai mica decât rata de actualizare si valoarea actualà netä este negativa, ceea ce 
demonstreazä ca proiectul are nevoie de finantare nerambursabilä pentru a fi viabil 
financiar. Cu sprijinul financiar din partea fondurilor europene, proiectul se apropie de rata 
internä de rentabilitate a sectorului. 

Deficitul de finantare Si structura finantarii 
Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de "Ghidul pentru 
Analiza Cost-Beneficiu a 	Proiectelor de 	Investitii. 	Instrument de evaluare economicä 
pentru politica de coeziune 2014-2020", emis de Comisia Europeanä in decembrie 2014. 
Calculul deficitului de finatare este realizat In cadrul modelulul financiar pentru ACB, In 
foaia de calcul "FG" sectiunea  Financing gap: 

Calculul Costului de Investitie Valoare 
NPV(ä04/o 

Actualizat (DIC) neactualizata 
Costuri de investitie (färä diverse 

Constant 
si nepreväzute si ajustâri de 92.327.892 

EUR 
82.943.998 

preuri) 
TVA aferentä diverse si Constant 

450.229 407.911 
neprevãzute EUR 
COST DE INVESTITIE Constant 

91.877.663 82.536.087 
ACTUALIZAT (DIC) EUR 

Calculul Veniturilor Nete 
NPV (ä 04% 

Actualizate (DNR) 
Constant 

125.834.187 
Venituri EUR 

Constant 
-102.306.626 

Costuri de operare si intrelinere EUR 
Constant 

-19.958.869 
Consturi de reinvestire/inlocuiri EUR 

Constant 	
20.068.933 6.435.132 

Valoarea rezidualä a investitiei EUR 
VENITURI NETE ACTUALIZATE Constant 

10.003.824 
(DNR) EUR 
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COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul Cu 	
103.479.031 costurile proiectului In preuri curente): 	Euro 

PRO-RATA cheltuielilor eligibile 	 % 	 100% 

CHELTUIEU ELIGIBILE (CE = DIC-DNR): 	Euro 	72.532.262 

RATA FUNDING GAP (R = EE I DIC) 

VALOAREA DE DECIZIE (DA = R x EC): 

GRANT UE(=DAx Rata maximãdeco 
fi nana re): 

NjveIul deficitului de finantare, calculat la o ratä de actualizare de 4%, este de 87,88 
%. 

Structura de finantare a proiectului 
Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru deficitul 
de finantare are urmätoarele surse de finantare: 

• Grant UE pentru axa prioritarã: 85,00%; 
• Contributie Buget de Stat: 13.00%; 
• Contributie Buget Local: 2.00%. 

Determinarea contributiei din partea UE este prezentatá mai jos: 

Aceastã contributiie este ealonatä pe ani, dupä cum urmeazä: 

(in Euro) 	2019 	 2020 	2021 	 2022 

FEDR 	6.239.823 	30.488.299 	17.253.329 	23.314.835 



HOTARAREA Nr. 	din  
pag. nr. 27 

Structura de finanare a proiectului este prezentatä In tabelul urmãtor (in euro): 

Contribuia proprie a Consiliului Judetean Galati va fi 
aratà mai jos: 

Contributia CJ Galati (TVA inclus) 
Contributie Buget Local (2%) 
Non Funding GAP (Conthbutie CJ ,Galati) 

usturi ne-engIoIIe tincluzand I V/-k) 

Total contributie CJ Galati (incluzând WA) 

Plan tarifar si suportabilitate 

de 14.360.960 euro, dupã cum se 

euro 
1.818.736 

12.542.224 
0 

14.360.960 

Strategia de tarifare a tinut cont de limitarea in ceea ce privete suportabilitatea tarifulul. A 
fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul mediu 
disponibil al unei familii medii. 

A fost determinat Costul Unitar Dinamic, care asigurä sustenabilitatea financiarà a 
sistemului: 

DPC investilie 
DPC costuri O&M 
DPC costuri de O&M nete 
DPC total 
DPC dupä interventia OIREP 

EUR 
39,68 116,32  

84,27 
123,95 
121.03 

Tariful stabilit crete gradual si acoperä DPC ?ncepând cu anul 2045. Dupä acest an tariful 
se stabilizeazä. 

Deoarece pentru utilizatorli non-casnici nu existà limitàri in ceea ce privete 
suportabilitatea, pentru acestia tariful acoperä DPC Incepând cu anul 2023. 

Tabelul urmätor prezintä evoIuia tarifului determinat pentru utilizatorii casnici si non-
casnici: 
Tarif In lei pe 
tonà,fãrãlVA 	2021..2025 	2030 	2035 	2040 	2047 
preturi constante 
Tanfpentru 	

268,80 	316,40 	375,90 	435,40 	494,90 	563 1 65 
populatie 
Tarif pentru 	. 
utilizatori non- 	420,00 	563,65 	563,65 	563,65 	563,65 	563,65 
casnici 
* Tariful un/c este media ponderatá a ce/or douä tarife distincte prevãzute In 0. U. G 
79/2018 
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Suportabilitatea acestui tarif propus a fost studiatã si acesta se aflä in limita de 
suportabilitate, costurile cu salubrizarea, pentru o familie medie, reprezentând, in 2047, 
0,87% din venitul disponibil al acesteia. 

Pe baza acestui tarif si a indicatorului de generare au fost stabilite trei niveluri de taxe: 
• 	pentru Municipiul Galati; 
• pentru mediul urban, cu excepia Municipiului Galati; 
• 	pentru mediul rural. 

Evoluia estimatä a taxei propuse este prezentatä mai jos: 
Nivelul propus al taxei (In 
termeni reali), 	 2021 	2025 	2030 2035 2040 2047 
in lei/pers/lunä 

8,08 	9,62 	11,43 Galati 
13,24 15,04 17,13 

Taxalunarä urban, färä 	
6,94 	8,17 	9,71 11,24 12,78 14,56 

municipiul Galati 
Taxa lunarâ rural 	 4,96 	5,84 	6,93 8,03 9,13 10,40 
* Taxele prezentate reprezintã suma ce/or douã taxe preväzute In 0. U. G. 7912018 

Analiza economicà 
Analiza economicä se bazeazã pe metoda incrementalä si utilizeazä o ratá socialä de 
actualizare de 5%. Scopul analizei economice este sä demonstreze dacà proiectul este 
benefic din punctul de vedere al societatii. Ea comparä beneficlile economice ale 
proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economicã a fost dezvoltatâ 
In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 at Parlamentului European si at 
Consiliului, In ceea ce privete modelul pentru rapoartele de implementare pentru 
obiectivuj de cooperare teritorialã europeanã, Anexa Ill - Metodologia de realizare a 
analizei cost-beneficiu, pctul 2.3 Analiza economicä. 

Au fost identificate urmãtoarele beneficii economice ale acestui proiect: 
• economlile de resurse care se datoreazâ (i) recuperãrii produselor reciclabile si a 

produciei de compost si energie; i (ii) reducerii cantitatii totale de deeuri care va 
ajunge in cele din urmä la eliminarea finalä, ceea ce preIungete durata de viaä 
economicã a depozitelor de deeuri; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã. Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de serä se datoreazä (i) evitãrii (sau colectärii corespunzâtoare) a emisiilor de 
metan Si dioxid de carbon, care de obicei reprezintã 64% si, respectiv, 34% din 
volumul total at gazului generat de descompunerea deeurilor; i (ii) emislilor 
economisite atunci când proiectul are ca rezultat producerea de cäldurâ i/sau 
electricitate, iar sursa alternativä pentru aceastä cäldurä i/sau energie implicá 
utilizarea combustibililor fosili. 
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1 Bunuri comerciabile 26117.963 21,82% 

2 Bunuri necomerciabile 25.507.961 20,83% 

3 Forth de muncà calificatã 24.541.099 20,05% 

4 Forth de muncä necalificatä 45.662.621 37,30% 

5 Valoarea economicä a terenurilor 0 0% 
Total costu ri 122.429.644 100,00% 

Mentionam ca terenurile ce vor fi utilizate pentru noile facilitài flu au valoare economicä. 

Valorile indicatorilor - ENPV pozitiv, ERR> 5% si raportul beneficii/cost supraunitar aratà 
cã proiectul este benefic pentru societate si meritä sä fie finantat. 

Analiza de senzitivitate Si de risc 
Dupà cum se prevede la articolul 101, alineatul (1), litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, analiza cost-beneficlu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesará 
pentru a face faã incertitudinii care caracterizeazä prolectele de investiii, inclusiv riscurile 
legate de aspectele de mediu si schimbârile climatice. Evaluarea riscurilor permite sä se 
Ineleaga mai bine modul In care impacturile estimate ar putea evolua dacä anumite 
variabile-chele ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele ateptate. 
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Evaluarea riscurilor cuprinde douã etape: 
1. analiza do senzitivitate, care stabileste variabilele ,,critice"/parametrii ,,critici" ai 
modelulul, si anume cele/cei ale cãror variatli, pozitive sau negative, au cel mai mare 
impact asupra indicatorilor de performanä ai proiectului; 
2, analiza calitativã a riscurilor, inclusiv prevenirea si atenuarea riscurilor. 

Analiza de senzitivitate si risc are ca scop sa evalueze robusteea indicatorilor de 
rentabilitate a proiectului. In acest scop, prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) 
vizeazã identificarea variabilelor-cheie si a impactului br potential In ceea ce privete 
modificãrile indicatorilor do rentabilitate, jar a doua parte (analiza risculul) vizeazä 
estimarea probabilitãll cu care aceste modificäri au bc, rezultatebe fund exprimate ca 
medie Si abatere standard pentru acesti indicatori. lndicatorii rebevanti do rentabilitate care 
trebuie luai In considerare pentru analiza de senzitivitate si risc sunt ERR/C si FNPV/C 
corespunzàtoare si ERR si ENPV corospunzâtoare. 

Anal iza de senzitivitate ia In calcul urmãtoarele aspecte: 
• variabilele critice sunt variabibele a cäror variaie de I % determinà o variatie de 

poste 5% a NPV; 
• analiza este efectuatã prin modificarea unui singur element de fiecare data si prin 

stabibirea efectului modificärii respective asupra NPV; 
• valorile do comutare reprozintã modificarea procentualã care ar trobui aplicatã 

variabilel critice pentru a face ca NPV sa fie egala cu zero; 
• analiza scenariibor care permite studjerea impactului combinat al seturilor stabilite 

do vabori critico si, In special, combinatia de vabori optimisto si pesimiste ale unui 
grup do variabile, pentru a construi diforito sconarii, care pot fi adevãrate In cazul 
anumitor ipoteze. 

Variabibele critice sunt cole pontru care o schimbare de 1% din vaboare determinä 0 

schimbare de cel putin 5% in indicatorii financiari sau economici. Pontru indicatorii 
financiari nu existä variabibe critice. Pentru ENPV variabilebe critice sunt: beneficiile 
economice, a cãror modificare cu 1% conduce la o variatlo a ENPV de 10,97% si costurile 
economice de O&M, a cäror modificare cu 1% conduce la o modificare a ENPV do 5,79%. 
Raportul ACB include o evaluare cabitativà a riscuritor si Matricea riscuribor 
corespunzãtoare. Anal iza cabitativã a risculuj a fost realizatà pentru a determina riscurile 
ce pot apãrea ca urmare a impbementärii proiectului, in special pentru sustenabilitatea 
financiarã a proiectubui p0 termen scurt si lung i pentru a identifica mäsurile do atenuare 
sau prevenire a risculuj. Aceasta a fost elaboratä conform "Ghidubui pentru analiza 
cost/beneficiu pentru proiectele de investitio. Evaluare economicä pentru pobitica de 
coeziune 2014-2020" si include toate riscuribe ce apar In Rogubamontub 207/2015, Anexa 
Ill, tabel 2. 

Analiza dezvoltatã demonstreazã robustetea proiectubui si in cob mai pesimist scenariu, iar 
Matricea riscurilor prezintä mäsurile pontru atenuarea impactubui acostor riscuri. 



E. 

0. 

CD 

0 

.Pp 
rn 

Pp 

E. 
-Il  

C 

C 

'-p 
0 

Dic 
* 

0, 

03 

0. 
CD 
CD 

0 

Pp 

CD 
OJ 
'-p 
0, 

M .  

cr 

lu 

I 
0 
—I 

m 

z 

CL 

* 

ax 

ax 

LA 

ET 

CD 

rt 

U Q.I -IQI 0 
. M. CD -' 

-t - Pp -. 

: 
CD CD 

rP r 

- 	CD r-I- 0 Pp 

E -o 
N 	 0 - Pp 

(D 

0 	-I  

-I 
U) 

C) 

Ln 
oo 

(no 

u1- 	t.J 

: 

U1Lfl 	I.J 
().) 0 

OD 	: 
(nO 

U1Lfl 	t.J 

w 00 
0 

(nO 

(_J 	0. 
L.J0 

(nO 

Ln(n FJ 
C4 0 
(NJ 

010 

0101 t.J 
CG 0 

bUi 
•01 Lfl 

01 01 

w 	4h 
•o0 0 

(-no, 

(no, NJ 
C)); o 	0 

0c 'J 
(31 Lrl 

C) 

-h -h Pp  
! 

CD CD 
:3 
1' 0—.CD c c 

C D m 
rPO Pp 

•E - 
N 

- Pp 

CD 

OR
-  

?) 
Di 

C) 

01 (33 

(3J4.0 

m  
(310.... 

U1 LJ 
G-) 

ui 
Gco 
(310 

01 (33 

(33 	0 
GOD PA 

•01 0 

Ui 	: 
c0 

0 

(31 0 

01. 

.010; 

ul 
•aJ 	p-_I 
.03 -030 

010 

(J14. 

0301 W., 

010, 

01 '  
03-j 0  

.01 0 

Lri -P- 
• c01 
(3JD 0 

.ONJ 

HH 
LU Dl 

- 
-: 	1I 

	

CD CD 	. 
— AP e-t 

: 

	

D 	rn rP 0 'Pp 
•I Pp 

N 
Dl 

Ic 
.9 

(!) 
a) 
U) 

C) 

NJO 0 
o.cop-j 
oco 
o o 

J' F-., 
0 

00  

00 

011') 	F-_I 

(3JNJ pj 
bW 
•010. 

(-no) 	F-_I 
co 0 

F-_I 

010 

0103 	F-_I 

LAJ 01, p_I 

010 

ONJ 0 
. 03 co 

C.' 
, (•fl •Q 

(31(3) 	P_I 
O-)4 	0 
030 p 

(nO 

(no) 
o-)01 

010 

PS.) 
0 

(0 

'm 

01 0 

z 
m 
x 

PS.) 



* 

H 
0) 
>< 
CD 
CD 

CD 
N 
CD 

I-p 
0) 

-, 
CD 

-' 

N 

I-p 

0)c 
U, 

3 
0) 
C.) 
CD 
0 

1 

CL 
0 

OK 

0) 
>< 
CD 

3 
m 

Se-p 

0 

0) 

CD 

0) 
0) 

NJ 
0 
0) 

-' 
CD 
N 
CD 

I-P 
C 
C 

C.) 
0 
-' 
0. 

>< x 	>< .-. 
0) 0) 	0) CD 	: • 

. 	CD 
0) 0) 	0) tDC 

S 
OK 

- 	-, 
OK OK 0 

1 C 0) 
wc 

C 
OK- 

3G' 
0) 

. 

2.,...:. 

CD 
ai 
0) • 	-I . 

CD 

I—. 

co,N4O 

'0 

	

..-J0 	•' 
U4 

(0UO1 0 

N) 

N) 
0..:: 

:(oiUO.) •&• 

(00(i) 

0C.)• 0 

	

F-)-P- 	N): 
o4.j 0 

0.)Cn) 

0 

00.)U 

ILII.E 

uul- 
OC.)U 

;I  
>< >< x 	< 
0) 0)  

C 
- 

C C 

0) 0) 	0) 	CD 
-' 

OK 
-, .- 	-i 	- 	CD 
OcOKfl 0 

3 
C 

IC 

x 
G) 	. 
0)' 

I-p 
CD 

C) 	CD 
- 	' 

0) 

CD 

I-0O 

to A 
1nP,I 

0 

J4 
U )L  U 

...joi-n 0 

u1)--(0 

•-1,0 NJ 0 

Ili NJ: Ln 
w 
N). 

(fl 0.) (Jl 	(J 
(0UIL 

N) 

10N) W 
00 ID 00 

.nW 0 
0NJNJ 
U4 

00)-U 0 

()lLflO 

I—I—n 

co to 

00 NJ 0 

0.).)-U 
NJ 

I— ' N) 
0.)0 0 

I-- 	.N) 

N) 
(Ø(DOCO 

CD 
CD 

0 

Pp 
CD 

Pp 

x 
CD 

CD 

CD 

CD 
('I 

cr 
N 
Di 
-' 
CD 

CD 

I-p 
- 

. 
0 

CD 
* 

I 
0 
—I 

m 

z 
-' 

CL 

(A) 
"3 

I') 
0 

CD 



HOTARAREA Nr. 	din 	2019 
pag. nr, 33 

ANEXA NR. 3 

DOCUMENT DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAl AL DEEURILOR IN JUDETUL GALATI" 

(ACORD) 
Intre: 

Judeul Galati prin Consiliul Judetean Galati, cu sediul in municipiul Galati, str. 
Eroilor, nr, 7, judeul Galati, cod potal 800119, cod de identificare fiscalâ 3127476, 
reprezentat de dl. Fotea Costel, in calitate de reprezentant legal si preedinte al 
Consiliului Judetean Galati; 

2. Municipiul Galati, prin Consiliul Local al municipiului Galati, cu sediul In municipiul 
Galati, str. Domneascä, nr. 54, judeul Galati, cod potal 800008, cod de identificare 
fiscalä 3814810, reprezentat de dl. Pucheanu lonut-Florin, In calitate de reprezentant 
legal si primar al municipiului Galati; 

3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul In municipiul 
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, cod potal 805300, cod de 
identificare fiscalä 4269312, reprezentat de dl. Hurdubae Cãtãlin Constantin, in 
calitate de reprezentant legal si primar al municipiului Tecuci; 

4. OrauI Bereti, prin Consiliul Local al oraului Bereti, cu sediul In str, Trandafirilor, 
nr. 28, Bereti, judeul Galati, cod potal 805100, cod de identificare fiscalä 3346883, 
reprezentat de dl. Dicã Octavian, In calitate de reprezentant legal si primal al oraului 
Bereti; 

S. 	OrauI Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraului Tg. Bujor, cu sediul in oraul Tg. 
Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 105, judetul Galati, cod potal 805200, cod de 
identificare fiscalä 4393204, reprezentat de dl. GIdei Laurentlu Viorel, In calitate de 
reprezentant legal si primar al oraului Tg. Bujor; 

6. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul in comuna 
Barcea, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judetul Galati, cod potal 807005, cod de 
identificare fiscalã 3264589, reprezentat de dl. Zamfir Constantin, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Barcea; 

7. Comuna Bálãbäneti, prin Consiliul Local al comunei Bãläbâneti, cu sediul In sat 
Bãlãbäneti, comuna Bälàbäneti, str. Principala, nr. 22, judetul Galati, cod potal 
807010, cod de identificare fiscalã 4499303, reprezentat de dl. Codreanu Dorm, In 
calitate de reprezentant legal si primar al comunei Bãläbãneti; 

8. Comuna Bãläeti, prin Consiliul Local al comunei Bàlãeti, cu sediul In comuna 
Bãläeti, judetul Galati, cod potal 807020, cod de identificare fiscalä 4412217, 
reprezentat de dl. Maftei Paul-Cezar, in calitate de reprezentant legal si primal al 
comunei Bäläeti; 

9. Comuna BãIeni, prin Consiliul Local al comunei Bãleni, cu sediul In comuna Bãleni, 
str. Principala, nr. 30, judetul Galati, cod potal 807025, cod de identificare fiscalã 
3126748, reprezentat de dl. Oprea Licä, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Bàleni; 
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10. Comuna Bãneasa, prin Consiliul Local al comunel Bãneasa, cu sediul In comuna 
Bãneasa, judeul Galati, Cod potal 807030, cod de identificare fiscalã 4298571, 
reprezentat de dl. Gache George - Aurelian, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Bäneasa; 

11. Comuna Bereti-Meria, prin Consiliul Local at comunei Bereti - Meria, cu sediut In 
comuna Bereti - Meria, judetul Galati, cod potal 807035, cod de identificare fiscalâ 
3346867, reprezentat de dl. Dorobat Victor, In catitate de reprezentant legal ci primar 
al comunei Berecti - Meria; 

12. Comuna Branictea, prin Consiliul Local al comunei Branictea, cu sediul In comuna 
Branictea, judetul Galati, cod poctat  807050, cod de identificare fiscalä 4461970, 
reprezentat de dl. Adàmache Marian, in calitate de reprezentant legal si primar al 
comunel Branictea; 

13. Comuna Brãhacecti, prin Consiliut Local al comunei Brahäcecti, cu sediul In 
comuna Brahacecti, judeul Galati, cod poctal  807055, cod de identificare fiscalã 
3602000, reprezentat de dl. Dumitru Mircea, In calitate de reprezentant legal cj 
primar al comunei Brahacecti; 

14. Comuna Buciumenj, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul in 
comuna Buciumeni, str. Principala, nr, 213, judetut Galati, cod potal 807060, cod de 
identificare fiscalà 3878775, reprezentat de dl. Petrache Nästasà, In calitate de 
reprezentant legal cj  primar al comunei Buciumeni; 

15. Comuna Cavadinecti, prin Consiliul Local al comunel Cavadinecti, cu sediut In 
comuna Cavadinecti, judeul Galati, cod poctal  807065, cod de identificare fiscalä 
3347048, reprezentat de dna. Bourceanu Danuta - Mihaela, In catitate de 
reprezentant legal ci primar al Comunei Cavadinecti; 

16. Comuna Cerecti, prin Consiliul Local at comunei Certecti,  cu sediul in comuna 
Cerecti, judetut Galati, cod potal 807070, cod de identificare fiscalã 4089095, 
reprezentat de dl. Cotoranu Daniel, In catitate de reprezentant legal si primar at 

comunel Certecti; 
17. Comuna Corni, prin Consiliut Local al comunei Corni, cu sediul In comuna Corni, 

judetul Galati, cod poctal 807075, cod de identificare fiscalä 3437175, reprezentat de 
dl. Prodan Vasile, In catitate de reprezentant legal si primar al comunei Corni; 

18. Comuna Corod, prin Consiliul Local at comunei Corod, cu sediul in sat Corod, 
comuna Corod, judetul Galati, cod poctal 807080, cod de identificare fiscalà 
4393166, reprezentat de dl. Cârjeu Vasile, In calitate de reprezentant legal si primar 
at comunei Corod; 

19. Comuna Cosmecti, prin Consitiul Local at comunei Cosmecti,  cu sediul In comuna 
Cosmecti, judeul Galati, cod poctal  807085, cod de identificare fiscalä 3655943, 
reprezentat de dl. Tuchilus Ion, in calitate de reprezentant legal ci primar al comunei 
Cosmecti; 

20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local at comunei Costache Negri, cu sediut 
In comuna Costache Negri, judetul Galati, cod poctal 807095, cod de identificare 
fiscatã 3126772, reprezentat de dna. Niculescu Emilia, in catitate de reprezentant 
legal si primar al comunei Costache Negri; 
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21. Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul In comuna Cuca, str. 
Principala, nr. 684, judetul Galati, cod potal 807100, cod de identificare fiscalã 
3127000, reprezentat de dl. VIad Mihäitä, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Cuca; 

22. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul In comuna 
Cudalbi, judetut Galati, cod potaI 807105, cod de identificare fiscalã 3655919, 
reprezentat de dl. Drugan Stefan, In calitate de reprezentant legal si primal at 
comunei Cudalbi; 

23. Comuna Cuza-Vodã, pun Consiliul Local al Comunei Cuza-Vodã, cu sediul In str. 
Principala, comuna Cuza - Vodâ, judeul Galati, cod potal 807271, cod de 
identificare fiscalä 17841903, reprezentat de dl. Codrescu Danut, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Cuza-Vodà; 

24. Comuna Drgãneti, prin Consiliul Local al comunei Dragàneti, cu sediul In 
comuna Dràganeti, judetul Galati, cod potal 807110, cod de identificare fiscalâ 
3264597, reprezentat de dl. Condrache Liviu, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Drãgãneti; 

25. Comuna Drãgueni, prin Consiliul Local al comunei Drãgueni, cu sediul In comuna 
Drãgueni, judeul Galati, cod potal 807115, cod de identificare fiscalä 4591309, 
reprezentat de dl. Vintilâ Dumitru, In Calitate de reprezentant legal si primal al 
comunei Drägueni; 

26. Comuna FIráneti, prin Consiliul Local al Comunei FIrtäneti, cu sediul In comuna 
FIràneti, judetul Galati, cod potal 807125, cod de identificare fiscalá 4802813, 
reprezentat de dl. Filote Adrian, In calitate de reprezentant legal si primal al comunel 
FIrãneti; 

27. Comuna Foltetj, prin Consiliul Local al comunei Folteti, cu sediul In sat Folteti, 
comuna Folteti, judeul Galati, cod potal 807130, cod de identificare fiscalã 
3126802, reprezentat de dna. Munteanu Lenuta,  In calitate de reprezentant legal si 
primar at Comunei Folteti; 

28. Comuna Frumuia, prin Consiliul Local al comunei Frumua, cu sediul In sat 
Frumuita, comuna Frumuita, str. Principalã, nr. 194, judeul Galati, cod potal 
807135, cod de identificare fiscalã 3952219, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, in 
calitate de reprezentant legal al comunei Frumuita; 

29. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul In comuna 
Fundeni, judetul Galati, cod potal 807140, cod de identificare fiscalâ 3126837, 
reprezentat de dl. Lupu Manuel , In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Fundeni; 

30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul In comuna 
Ghidigeni, judeul Galati, cod potal 807145, cod de identificare fiscalä 3655897, 
reprezentat de dl. Tàbácaru Eugen, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Ghidigeni; 

31. Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul In comuna Gohor, 
str. Principala, nr. 711, judetul Galati, cod potal 807157, cod de identificare fiscalä 
3814712, reprezentat de dl. Sârghie Gelu, In calitate de reprezentant legal si primar 
al comunei Gohor; 
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32. Comuna Grvita, prin Consiliul Local al comunei Grivita, cu sediul In comuna Grivita, 
judeul Galati, cod potal 807160, cod de identificare fiscalä 3126489, reprezentat de 
dl. NO Chebac, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Grivita; 

33. Comuna lndependena, prin Consiliul Local al comunel lndependena, cu sediul In 
str. T.Vladimirescu, nr. 81, comuna lndependena, judeul Galati, cod potal 807165, 
cod de identificare fiscalã 4040172, reprezentat de dl. Tárbuc Viorel, in calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Independena; 

34. Comuna lveti, prin Consiliul Local al comunei lveti, cu sediul In str. G-ral Eremia 
Grigorescu, nr. 451, comuna lveti, judetul Galati, cod potal 807170, cod de 
identificare fiscalà 3601986, reprezentat de dl. Hamza Cornel, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei lveti; 

35. Comuna Jorâti, prin Consiliul Local at comunei Joräti, cu sediul In comuna 
Jorâti, str. Principala, nr. 325, judeul Galati, cod potaI 807175, cod de identificare 
fiscalä 3701837, reprezentat de dl. Tofan Dänut, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Joräti; 

36. Comuna Lieti, prin Consiliul Local al comunei Lieti, cu sediul In str. Principalä, nr. 
2095, comuna Lieti, judeul Galati, cod potal 807180, cod de identificare fiscalã 
3264562, reprezentat de dl. Bot lulian, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Lieti; 

37. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul In comuna Matca, 
judetul Galati, cod potal 807185, cod de identificare fiscalä 4412225, reprezentat de 
dl. Costea Nelu, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei Matca; 

38. Comuna Màstäcani, prin Consiliul Local at comunei Mästäcani, cu sediul In comuna 
Màstäcani, judeul Galati, cod potal 807190, cod de identificare fiscalâ 4322254, 
reprezentat de dl. Ilie Dänut, In calitate de reprezentant legal ci primar al comunei 
Mâstâcani; 

39. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul In comuna 
Movileni, judetul Galati, cod poctal 807195, cod de identificare fiscalâ 3814747, 
reprezentat de dl. Moisâ Marian, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Movileni; 

40. Comuna Munteni, prin Consiliul Local at comunel Munteni, cu sediul In comuna 
Munteni, str. Mihai Eminescu, nr. 83 bis, judetul Galati, cod potal 807200, cod de 
identificare fiscalà 4393123, reprezentat de dl. Oprea Danut, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Munteni; 

41. Comuna Nämoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nãmoloasa, cu sediul In 
comuna Nämoloasa, str. Principalâ, nr. 225, judetul Galati, cod potal 807210, cod 
de identificare fiscalä 3126632, reprezentat de dl. Rãsmeritä Adrian, in calitate de 
reprezentant legal ci primar al comunei Nàmoloasa; 

42. Comuna Negrileti, prin Consiliul Local al comunei Negrileti, cu sediul In comuna 
Negrileti, str. Nicolae lorga, nr. 25, judetul Galati, cod potal 807202, cod de 
identificare fiscalâ 16655791, reprezentat de dl. Fuica - HaislerAlexandru, In calitate 
de reprezentant legal ci primar al comunei Negrileti; 

43. Comuna Nicoreti, prin Consiliul Local at comunei Nicorecti, cu sediul In comuna 
Nicorecti, judeul Galati, cod poctal  807215, cod de identificare fiscalä 3878767, 
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reprezentat de dl. Boghiu tonet, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei 
Nicoreti; 

44. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul In comuna 
Oancea, str. Nationalá.  Nr. 126, judeul Galati, cod potal 807235, cod de identificare 
fiscalä 3126420, reprezentat de dl. Chiriloaie Victor, In calitate de reprezentant legal 
si primar al comunei Oancea; 

45. Comuna Pechea prin Consiliul Local at comunei Pechea, cu sediul In str. Galati, nr. 
181, comuna Pechea, judeul Galati, cod potal 807240, cod de identificare fiscatà 
3126721, reprezentat de dl. Mâncilà Mihäilá, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Pechea; 

46. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul In str. Principalá, nr. 
1474, comuna Piscu, judeul Galati, cod potal 807245, cod de identificare fiscalà 
3127018, reprezentat de dl. Viad ?tefan, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunel Piscu; 

47. Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul in comuna 
Poiana, judetul Galati, cod potal 807226, cod de identificare fiscalà 16371374, 
reprezentat de dl. Tudor Ciprian, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Poiana; 

48. Comuna Priponeti, prin Consitiul Local al comunei Priponeti, cu sediul In comuna 
Priponeti, judetul Galati, cod potal 807250, cod de identificare fiscatà 4322262, 
reprezentat de dl. Borza Lucian, In calitate de reprezentant legal si primar at 
comunel Priponeti; 

49. Comuna Ràdeti, prin Consiliul Local at comunei Ràdeti, cu sediul In sat Rãdeti, 
comuna Rädeti, str, Principalá, nr. 39, judeul Galati, cod potal 807014, cod de 
identificare fiscatä 16576043, reprezentat de dl. Popoiu lonel, in catitate de 
reprezentant legal at comunei Radeti; 

50. Comuna Rediu, prin Consiliul Local at comunei Rediu, cu sediul in comuna Redlu, 
judetul Galati, cod potal 807255, cod de identificare fiscalä 3126870, reprezentat de 
dl. Mihai Fànel, In calitate de reprezentant legal si primar at comunei Rediu; 

51. Comuna Schela, prin Consiliul Local at comunei Schela, cu sediul In comuna 

Schela, str. Principala, nr. 468, judetul Galati, cod potal 807265, cod de identificare 
fiscalã 3126381, reprezentat de dl. Petrea Maricel, In calitate de reprezentant legal si 
primar at comunei Schela; 

52. Comuna ScInteieti, prin Consiliul Local at comunei ScInteieti, cu sediul in comuna 
Scinteieti, judeul Galati, cod potal 807260, cod de identificare fiscalà 3127093, 
reprezentat de dl. Bute Ghiorghe, in calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei ScInteieti; 

53. Comuna Slobozia Conachi, prin Consitiut Local at comunel Slobozia Conachi, cu 
sediut In str. Principalã, nr. 570, sat Slobozia Conachi, judetul Galati, cod potat 
807270, cod de identificare fiscalä 3127026, reprezentat de dl. Dragomir Emil, In 
calitate de reprezentant legal si primar al comunei Slobozia Conachi; 

54. Comuna Smârdan, prin Consitiul Local at comunei Smârdan, cu sediut In sat 
Smârdan, judetul Galati, cod potaI 807275, cod de identificare fiscalà 4150000, 
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reprezentat de dl. Stroea Costicà, In calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Smârdan; 

55. Comuna Smuli, prin Consiliul Local al comunei Smulti, Cu sediul in sat Smulti, 
comuna Smulti, judetul Galati, cod potal 807280, cod de identificare fiscalä 
4412209, reprezentat de dl. Gafton Costicä, In calitate de reprezentant legal si primal 
al comunei Smulti; 

56. Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul In comuna 
Suceveni, judeul Galati, cod potal 807285, cod de identificare fiscalä 4436216, 
reprezentat de dl. Mitrofan Marian, in calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Suceveni; 

57. Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul In comuna 
Suhurtui, str. Principata, nr. 665, judetul Galati, cod potal 807255, cod de identificare 
fiscalâ 24331834, reprezentat de dl. Tutu  Gigi, In calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Suhurlui; 

58. Comuna $endreni, pun Consitiul Local al comunei ?endreni, cu sediul in sat 
endreni, nr. 332, comuna ?endreni, judetul Galati, cod potal 807290, cod de 

identificare fiscalä 3553269, reprezentat de dl. Cristea Paul, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei endreni; 

59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, 
cu sediul In comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati, cod potal 807295, cod de 
identificare fiscalä 3126624, reprezentat de dl. Gheorghe Costel, In calitate de 
reprezentant legal si primar al comunei Tudor Vladimirescu; 

60. Comuna Tuluceti, prin Consiliul Local al Comunei Tuluceti, cu sediul In sat 
Tuluceti, comuna Tuluceti, judetul Galati, cod potal 807300, cod de identificare 
fiscalä 3553307, reprezentat de dl. Bratu Petricä, In calitate de reprezentant legal si 
primal al comunei Tuluceti; 

61. Comuna Tepu, prin Consiliul Local al comunei Tepu, cu sediul In comuna Tepu, str. 
tefan cel Mare, nr. 204, judetul Galati, cod potal 807305, cod de identificare fiscalá 

3655935, reprezentat de dl. Rugina Calm, in calitate de reprezentant legal si primar 
al comunei Tepu; 

62. Comuna Umbräreti, prin Consiliul Local al comunei Umbrâreti, cu sediul In 
comuna Umbräreti, judetul Galati, cod potal 807310, cod de identificare fiscalä 
4393131, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, in calitate de reprezentant legal si 
primar al comunei Umbràreti; 

63. Comuna Valea Mãrului, prin Consiliul Local at comunei Valea Märului, cu sediul in 
comuna Valea Mârului, judetul Galati, cod potal 807320, cod de identificare fiscalä 
3655900, reprezentat de dl. Doca Virgil, in calitate de reprezentant legal si primar at 
comunei Valea Mãrului; 

64. Comuna Vmnàtori, prin Consiliul Local at comunem VInätori, cu sediul in comuna 
VInátori, str. Eroilor, nr.23, sat VInàtori, judetul Galati, cod potal 807325, cod de 

identificare fiscalä 4393212, reprezentat de dl. Ghinea Marian, in calitate de 
reprezentant legal si primar at comunei Vinãtori; 
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65. Comuna VIrlezi, prin Consiliul Local al comunei Virlezi, cu sediul In comuna VIrlezi, 
judetul Galati, cod potal 807330, cod de identificare fiscalä 4412233, reprezentat de 
dl. Patriche tefan, In calitate de reprezentant legal si primar al comunei VIrlezi; 

66. Comuna Vlãdeti, prin Consiliul Local al comunei Vlãdeti, cu sediul In comuna 
Vlädeti, judeuI Galati, cod potal 807335, Cod de identificare fiscalä 3126578, 
reprezentat de dl. Drujescu Eracli, in calitate de reprezentant legal si primar al 
comunei Vlàdeti. 

PREAMBUL 
I .Párile s-au asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ,,ECOSERV" 
GALATI (ADI ECOSERV), in scopul realizärii proiectului de interes comun finantat prin 
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) ,,Sistem de Management Integrat a! 
Deseurilor In Judetul Galati" (denumit In continuare ,,Proiectul") §i prin prezentul 

Document de Pozitie (denumit in continuare ,,Acordul") stabilesc modul detaliat in care 
urmeazã a fi implementat Proiectul. De asemenea, Pãrtile vor Incheia ulterior un Act de 
Atribuire - cadru, In sensul art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 
(2012/21/UE), care va reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia 
ajutorului de stat. 
2. Proiectul se referä la implementarea unui sistem de management integrat al deeurilor 

municipale pe raza judeului Galati. 
In vederea implementärii Proiectului este necesarà realizarea urmätoarelor investitii: 

a) Construirea unui depozit conform de deeuri nepericuloase cu o capacitate totalà 
de 1.000.000 m3 pe amplasamentul din comuna Valea Mãrului, in suprafata de 
150.001 mp, aflat in proprietate publicã a Judetului Galati, având Documentatie 
cadastralä 112, P 167, cu numãrcadastral 11043; 

b) Construirea unei statii do sortare cu o capacitate de 6.000 tlan pe amplasamentul 
din comuna Valea Märului, In suprafata de 150.001 mp, aflat in proprietate publica 
a Judetului Galati, având Documentatie cadastralã T 12, P 167, cu numär cadastral 
11043; 

c) Construirea unei instalatii de tratare mecano-biologicä (TMB) Cu 0 capacitate 
de de tratare mecanicä do 60.000 Van Si o capacitate de tratare biologicã Cu 

digestie anaerobä de 85.000 Van (inclusiv tratarea biodeeuriIor colectate 

separat) pe amplasamentul din municipiul Galati in suprafaà de 95.000 mp, aflat 
In proprietatea publicà a judetului Galati, inscris in Cartea Funciarã 123991, cu 
numàr cadastral 123991; 

d) Construirea unei statii de transfer cu o capacitate do 37.000 Van pe 
amplasamentul din municipiul Galati In suprafaa de 95.000 mp, aflat In 
proprietatea publica a judeului Galati, Inscris In Cartea Funciarã 123991, cu numãr 
cadastral 123991; 

e) Construirea unei statii de transfer cu o capacitate de 10.000 Van si a unui 
centru de stocare temporarã pentru deeuriIe voluminoase si periculoase 
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municipale pe amplasamentul din orasul Tãrgu Bujor, In suprafaa do 9200 mp, 
aflat In proprietate publicä a JudeuIui Galati, având Documentatie cadastralá 
T134,P1457/2/1, cu numãr cadastral 100968 si drumul de acces pentru aceste 
instalatil (suprafaã 5.340 mp, proprietatea publicä a Judetului Galati, Carte 
Funciarã / numâr cadastral 103577); 

f) OperaionaIizarea statiei do compostare existentä In orauI Târgu Bujor, situatâ P0 
amplasamentul din Targu Bujor, In suprafatã do 13.530,00 mp, aflat in propriotatoa 
publicä a orauIui Targu Bujor, inscris In Cartea Funciarâ 100967, cu numàr 
cadastral 100967; 

g) Construiroa unei statli de transfer cu o capacitate de 22.000 Van si a unui 
centru de stocare temporarã pentru deçeurile voluminoase si periculoase 
municipale P0 amplasamontul din municipiul Tecuci, In suprafatä do 47.000,00 
mp, aflat In propriotatoa publicá a Judetului Galati, având Documontatie cadastralà 
110408, cu numãrcadastral 110408; 

h) Construirea unoi statii de compostare cu o capacitate do 700 tlan doouri verzi, 
pe amplasamentul din Tecuci, In suprafata do 47.000.00 mp, aflat In proprietatoa 
publicä a Judetului Galati, având Documentatie cadastralä 110408, cu numär 
cadastrat 110408; 

I) Inchiderea depozitului neconform do deouri din municipiul Tocuci, depozit aflat 

In proprietatoa publicã a municipiului Tecuci si In administraroa Judetului Galati, 

amplasat p0 un toren in suprafata do 165.650 mp, aflat In proprietatea publicä a 
Judetului Galati, având Documontatiile cadastrale cu urmätoarolo numere 
cadastrale: numär cadastral 105266 cu suprafata 65.650 mp, numár cadastral 

106200 Cu suprafata de 29.350 mp, numär cadastral 106047 cu suprafata do 

21.411 mp §i numãr cadastral 106049 cu suprafata de 33.589 mp; 

j) Drumurile de acces pentru instalatiile situate pe amplasamentelo din comuna 
Valea Márului (suprafaa 33.905 mp, proprietatea publicä a Judetului Galati, Carte 
Funciarã I numar cadastral 11382, 11383, 11347, 11302, 11345, 11341, 11299, 

11301, 11296, 11343), din municipluil Tecuci (suprafaá 25.217 mp, proprietatea 
publicã a Municipiului Tecuci si administrarea Judetutui Galati, Carte Funciarâ / 
numâr cadastral 106077) si din municipiul Galati (suprafata 30.265 mp, proprietate 
public.! a Judetului Galati, Carte Funciarä / numãr cadastral 126867, 126569); 

k) Achizitionaroa de echipamente pentru colectarea separatâ si transportul 

deeuriIor municipale; 

I) Asistenta tehnicä pentru managementul proiectului, inclusiv campanie de 

informaro si constiontizaro a populatiei; asistentä tehnicà pentru supervizarea 
IucràrHor de construire; asistente tehnice pentru identificarea ponteniaIuI de 
colectare separatà a biodeeuriJor (studiu privind compozitia deeuriIor 

municipale si studiu privind posibilitatoa cotectãrii separate a biodeeuriIor din 

deseuri similare) si audit. 
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lnvestitiile vor fi finantate pun Programul Operational lnfrastructurä Mare (POIM) - Axa 
Prioritarä 3 Dezvoltarea infrastructurii de medlu In conditii de management eficient al 
resurselor, obiectivul specific 3.1. "Reducerea numârului depozitelor neconforme si 
cresterea gradului de pregätire pentru reciclare a deeurilorIn România". 

3. In judetul Galati au mai fost realizate investiii pentru gestionarea deeurilor municipale 
din alte surse de finanare, dupä cum urmeazâ: 

	

3.1. 	Investitil realizate prin proiectul ISPA Galati: 

a) Celula 1 a depozitului conform de deeuri de Ia Tirighina in suprafaa de 64.000,00 
mp, construitã pe amplasamentul aflat In proprietatea publicà a municipiului Galati, 

având Cärtile Funciare cu numerele 110549 si 113971 cu numerele cadastrale 
12528 si 16549; 

b) Statia de sortare In suprafatã de 16.196,00 mp, construitä pe amplasamentul aflat 
in proprietatea publicä a municipiului Galati, având Cartea Funciarã numärul 
119468 cu numär cadastral 119468; 

c) Statia de compostare in suprafatä de 16.196,00 mp, construitä pe amplasamentul 
aflat In proprietatea publica a municipiului Galati, având Cartea Funciarã numãrul 
119468 cu numärcadastral 119468; 

d) Echipamenele achizitionate prin proiectul ISPA pentru operarea depozitului conform 
de deeuri: compactor, Incärcãtor frontal, concasor deeuri din constructii si 
d emolá ri; 

e) Echipamentele pentru colectarea separatâ si transportul deeurilor din municipiul 

Galati si 5 corn une la depozitul conform Tirighina; 

	

3.2. 	lnvestitii realizate prin proiectul PHARE Targu Bujor: 

a) Staia de compostare de Ia Targu Bujor, construitä pe amplasamentul aflat In 
proprietatea publicà a municipiului Targu Bujor, In suprafata de 13.350,00 mp, 

având Carte Funciarã numárul 100967 cu numãr cadastral 100967; 

b) Echiparnentele pentru colectarea si transportul deeurilor. 

	

3.3. 	Investiiile realizate prin prolectul PHARE Tecuci: 

a) Statia de sortare a deseurilor de la Tecuci, construità pe amplasamentul aflat In 
proprietatea publicã a municipiului Tecuci, In suprafata de 47.000,00 mp, având 
Carte Funciará numãrul 110408 cu numär cadastral 110408. Staia a fost reabilitatä 
din fonduri publice ale municipiului Tecuci; 

b) Echipamente pentru colectarea si transportul deeurilor. 

4. Deoarece Proiectul se va desfäura In rnai multe etape §i zone, Pärile se vor organiza, 
In limitele teritoriale ale judeului Galati, vor contribui la realizarea Proiectului §i vor 

beneficia de Proiect, Inelegând sà abordeze §i sä gestioneze problema deeurilor In 
judeul Galati in mod unitar §i integrat, scopul final fund acela de a rezolva problemele de 
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mediu cu care se confruntâ §i de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru 
locuitorii judeului Galati. Astfel, Pârile Ii declarä intentia fermä de a depune toate 
eforturile necesare realizàrii Proiectului, implementãrii acestula, IneIegand prin aceasta 
inclusiv delegarea In conditiile legii a gestiunhi serviclilor de salubrizare ale localitatilor, prin 
intermediul ADI ECOSERV, persoanä juridicà de drept privat §i de utilitate publicä, 
constituitã in conformitate cu dispoziiHe legil. 

Capitolul I. Scopul Acordului 
Art. I Scopul Acordului II constitule detalierea asocierii dintre Parti In cadrul ADI 
ECOSERV In vederea: 
a) Realizärii Proiectului; 
b) Gestionärii In comun a urmàtoarelor activitati ale serviciului de salubrizare: colectare 

separatã si transport, transfer, tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologica, 
inclusiv digestie anaerobä pentru biodeeuri colectate separat) i eliminare prin depozitare 
a deeurjlor municipale. 

Capitolul. II. Obiectul Acordului 

Art. 2 Obiectul prezentuluiAcord II constitule realizarea unui acord Intre Parti In ceea ce 

p riveste: 

a) activitatile legate de Project si finantarea acestula; 

b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile si imobile construite 	i/sau 

achizitionate In cadrul Proiectului, precum si al terenurilor puse la dispozitia 

Proiectului In vederea realizãrii acestuia; 

c) delegarea gestiunli activitãtilor serviciului de salubrizare, astfel cum sunt enumerate 

la art. I lit. b) de mai sus; 

d) mecanismul de platä al serviciului de salubrizare. 

Capitolul Ill. Durata Acordului 
Art. 3 Prezentul Acord inträ in vigoare la data semnàrii sale de cätre Pãrti si va râmâne In 

vigoare panä la data de 31 decembrie 2047, cu posibilitate de prelungire prin acordul scris 

al Partilor. Capitolul IV. Drepturile §i obligaiile Pãrilor referitor la activitätile legate 
do Project §i finantarea acestuia 
Art. 4 (1) Consiliul Judetean Galati se obligä sä actioneze In calitate de solicitant al 
finantarii, jar unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECOSERV vor fi beneficiarii 
finali aj Proiectului. In baza competenelor sale conferite de art. 7 din Legea nr. 101/2006 

a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicatä, cu modificãrile si completãrile 

ulterloare, precum si In conformitate cu Tnelegerea Pärtilor la prezent Acord, Consiliul 

Judelean se obligà sa desfãoare urmàtoarele activitati: 
a) Aprobarea planului de investitji pe termen scurt (Anexa I); 

b) Aprobarea documentatiei tehnico-economice a Proiectului; 
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c) Efectuarea platilor privind cofinantarea pentru Project in baza planului de investitil 
pe termen scurt aprobat; 

d) Suportarea cheltuielilor declarate neeligibile, necesare pentru pregatirea si 
implementarea Projectulul, precum si oricãror alte cheltuieli legate de Project 

e) Includerea contributiilor financiare proprii In bugetele proprii ale exercitillor 
financiare ale Consiliului Judetean Galati corespunzätoare anutui de realizare a 
investitiei; 

f) Infiiniarea si mentinerea In activitate a Unitãtii de Implementare a Proiectului 
(denumitã in continuare UIP), de cätre Consiliul Judetean Galati, pe toatà durata de 
implementare a Proiectului; 

g) Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementärii Proiectului In 
conditiile rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor prin POIM; 

h) Solicitarea i/sau emiterea In conditiile legii, a certificatelor de urbanism, a avizelor, 
a acordurilor si autorizatiilor necesare pentru realizarea Proiectuluj. 

(2) Unitätile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV se obligà sâ desfàoare 
u rmätoarele activitãti: 

a) Aprobarea planului de investitii pe termen scurt (Anexa 1); 

b) Aprobarea documentatiei tehnico-economice a Proiectului. 

(3) Consiliul Local Tecuci, In calitate de organ deliberativ al UAT municipiul Tecuci, 
proprietar al depozitului neconform de deeuri situat In municipiul Tecuci, va aproba 
predarea cãtre Consiliul Judetean Galati a obiectivului de investitie Depozit Rate-Tecuci 
pe parcursul realizärii lucrärilor do Inchidere si va prelua aceastä investitie la finalizarea 

Iucrãrilor. Do asemenea, Consiliul Local Tecuci va asigura monitorizarea post-inchidere a 
depozitului pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legale in vigoare. 

(4) Municipiul Galati va asigura finantarea In vederea achizitionarii de echipamente de 
colectare si transport pentru colectarea separatá a deeurilor reciclabile similare si din 

piete la nivelul Intregului oras, do recipiente pentru colectarea si stocarea deeurilor 

voluminoase si a deseurilor menajere periculoase, de vehicule specializate pentru 
transportul deeuriIor voluminoase si a deeurilor menajere periculoase, precum si pentru 

extinderea capacitatii statiei do sortare Galati (In anul 2025) astfel Incât sã asigure ca 
Serviciul public ECOSAL din municipiul Galati va Indeplini indicatorii de performanta 
prevazuti In Capitolul VI, precum si obiectivele incluse In Studiul de fezabilitate al 
Proiectului. 

(5) Toate municipiile si orasele membre ale ADI ECOSERV vor identifica Impreuna cu AD[ 
ECOSERV si vor asigura finantarea in vederea achizitionarii de echipamente do colectare 
i transport pentru colectarea separatà a biodeeuriIor din deeuriIe menajere, similare si 

din piete Incepând cu anul 2025, astfel mncât sa so asigure Indeplinirea ratelor de 
capturare si a obiectivelor preväzute in Studiul de fezabilitate al Projectului. 
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(6) bate comunele membe ale ADI ECOSERV Impreuna cu ADI ECOSERV vor 
identifica si implementa mãuri pentru stimularea separarii la sursã si a compostärii 
biodeseurilor. 

(7) bate unitãtile administraiv-teritoriale membre ADI ECOSERV se obligà sä respecte 
fluxul deseurilor la instaIatiie din Sistemul de Management Integrat al Deeurilor in 
conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate elaborat In cadrul Proiectului, cu 
acordul de mediu al Proiecthilui Si CU respectarea arondärii br la instaIaii, cuprinsá In 
Anexa 2 la prezentul Acord, 

(8) Toate municiplile si orasele membre ADI ECOSERV ii vor obliga operatorii afereni sä 

predea deseurile colectate c in cosurile stradale si deseurile muncipale abandonate la 
instalalia TMB Galati, deseUrile din mâturatub stradal la depozitul Valea Mãrului si 
deeurile verzi colectate din barcuri si grãdini publice la instalatiile de compostare la care 
sunt arondate conform preveJeriIor studiului de fezabilitate elaborat In cadrul Proiectubui, 
precum si sà pbâteascà tarifele la instalatille respective. 

Art. 5 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectubui ISPA Galati, preväzute 
la punctul 3.1 din Preambuliii prezentului Acord, deservesc si vor deservi in continuare 

exclusiv municipiul Galati. 

Art. 6 Statia de compostare reabizatà In cadrul proiectubui PHARE Târgu Bujor va fi 
operationalizatã prin achizitknarea de echipamente prin Project si va fi integratä In 

Sistemul do Management ntegrat all DeeuriIor. Aceasta va deservi in continuare 

exclusiv oraul Targu Bujor. 

Art. 7 Bunurile achizitionat; 	i/sau construite In cadrul proiectului PHARE Tecuci, 

prevãzute la punctul 3.3 din Preambulul prezentulul Acord, deservesc si vor deservi In 

continuare exclusiv municipiul Tecuci. 

Art. 8P6rtile sunt responsaiIe sa creeze conditiile astfel incât costurile legate de 
realizarea durabilä a serviciuldii de salubrizare si operarea instalatiibor de deeuri construite 
In cadrul Proiectului sa fie reLuperate printr-un nivel cat mai adecvat al taxelor si tarifelor, 
ce vor fi aprobate In conformitpte cu reglementärile In vigoare. 

Capitolul V. Regimub juridic all terenurilor §i al bunuribor rezultate In cadrul 
Proiectubui 
Art. 9 (1)Judetul Galati pin Consiliul Judetean Galati se angajeazà sä sprijine 
implementarea Proiectului prin punerea la dispozitie, In baza hotärârii consiliului 
judetean, a terenurilor pe cafe urmeazã sä se construiascâ instalatiile de gestionare a 
deseuribor, respectiv: depozitul conform de deeuri si staia de sortare Valea Märului, statia 
de transfer si instalatia TMB din municipiul Galati, statia de transfer de la Targu Bujor, 
statia de compostare si staia de transfer de la Tecuci, inchiderea depozitului neconform 
de la Tecuci, drumurile de ac es pentru depozitul conform de deeuri si staia de sortare 
de Ia Valea Mârului, pentru statia de compostare si staia de transfer de la Tecuci si pentru 
instalatia 1MB din municipiuI Galati (terenurile aferente realizärii Proiectului). In acest 
sens, Judetul Galati va detine pe Intreaga duratä a Proiectului dreptul de proprietate 
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publicã sau dreptul de administrare a terenurilor respective, dupã caz, incluzând posesia, 
folosinta §i dispoziia materialä asupra terenurilor in limita obiectivului de construire §i 
exploatare a obiectivelor de investitli. 

(2)Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci se angajeazã sà sprijine 
implementarea Proiectului prin punerea la dispoziie, In baza hotärârii consiliului local, a 

terenurilor pe care urmeazá sá se construiascã / modernizeze drumul de acces spre 
instalatiile de gestionare a deeuriIor situate pe teritoriul administrativ at municipiului 
Tecuci, respectiv spre: statia de compostare Si staia de transfer de la Tecuci, inchiderea 
depozitului neconform de la Tecuci (terenurile aferente realizãrii Proiectului). In acest 
sens, Municipiul Tecuci va detine pe Intreaga duratä a Proiectului,dreptul de proprietate a 
terenurilor respective, jar Judetul Galati va deine dreptul de administrare al acestora, 
incluzând posesia §i dispozitia materialä asupra terenurilor In limita obiectivului de 
construire §i exploatare a obiectivelor de investiii. 

(3) Este interzisä Incheierea, pe durata prezentului Acord, a oricärui alt act juridic având 
ca object aceste terenurj care contravine alineatelor precedente. 
Art. 10 (1) bate bunurile imobile construite si mijloacele fixe achizitionate din fondurile 
alocate Proiectului, respectiv depozitul conform de la Valea Mârului, instatatia TMB si 
statiile de transfer (inclusiv centrele de stocare temporarã a deeurilor) 

/sortare/compostare vor intra In domeniul public at Judetului Galati, conform prevederilor 
Legli serviclilor comunitare de utilitäti publice nr. 51/2006, republicatä, cu modificãrile §i 

completárile ulterioare si Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a Iocalitätilor, 
republicatâ, cu modificärile §i completârile ulterioare. 

(2) Pe Intreaga duratä a Proiectului, toate unitätile administrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de 
folosintä asupra acestuia, prin intermediul operatorului care le va utiliza In vederea 
prestärii activitátii servicului de salubrizare pentru UAT respective. 

Art. 11 (1) Toate bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului, respectiv 

echipamente pentru colectarea separatä si transportul deeurilor, vor intra in domeniul 
public at Judetului Galati, conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr. 51/2006, republicatä, cu modificärile §i completãrile ulterioare si Legii nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a Iocalitätilor, republicatä, cu modificãrile §i 
completärile ulterioare. 
(2) Pe Intreaga duratâ a Proiectului, toate unitätile administrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun vor beneficia de un drept de folosinta 
asupra acestula, prin intermediul operatorului care II va utiliza pentru a presta activitatile 
serviciului de salubrizare UAT respective. 

Capitol VI. Contractele pentru implementarea Proiectului 
Art. 12 (1) Consiliul Judetean Galati, prin UIP, va initia si va derula procedurile de 

achizitie publicà din cadrul Proiectului privind atribuirea urmätoarelor contracte aferente 
implementãrii Proiectului: 

a) Contractul de lucrãri pentru depozitul Valea Mãrului (executie) §i statie de sortarea 
Valea Mãrului (proiectare si executie); 
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b) Contractul de lucräri (proiectare si execuie) pentru Inchiderea depozitulul 
neconform de deseuri Tecuci, staie de transfer si staie de compostare Tecuci, 
statie de transfer Târgu Bujor, drum de acces Târgu Bujor; 

c) Contractul de lucräri: proiectare Si execuie drumuri de acces si asigurare utilitäti 
aferente amplasamentelor de la Valea Màrului Si de la Galati, proiectare si execuie 
drum de acces pentru amplasamentul de la Tecuci; 

d) Contractul de furnizare echipamente de colectare si transport; 

e) Contractul de furnizare echipamente pentru depozitul conform si pentru statia de 
sortare de la Valea Mãrului. 

f) Contracte de achizitii publice servicil (asistenä tehnicä pentru managementul 
proiectului; asistenta tehnicã pentru supervizarea lucrarilor de construire; asistente 
tehnice pentru identificarea ponteniaIuI de colectare separatä a biodeeurilor si 
audit). 

(2) Pentru realizarea instalatiei 1MB si a statiei de transfer de la Galati se va atribui, prin 

I icitalie publica, un contract de tip proiectare-execuie-operare. 

Art. 13 Autoritatea Contractantä, respectiv Delegatarul, pentru contractele aferente 
implementãrii Proiectului va fi: 

1. Judetul Galati, prin Consiliul Judeean, pentru contractele enumerate la art. 12 aIm. 
(1) de mai sus. 

2. Judetul Galati, prin Consiliul Judeean, si toate unitäiIe administrativ-teritoriale 

deservite din judetul Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de 
tip proiectare-executie-operare a instalatiei 1MB si a staiei de transfer situate pe 
amplasamentul din municipiul Galati, conform prevederilor art. 12 aIm (2) de mai 
sus. 

Capitol VII. Delegarea gestiunhi activitatilor serviciilor de salubrizare ale unitãtilor 
administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV 
Art. 14 (1) PáriIe vor delega gestiunea activitatilor serviciului de salubrizare, care sunt 
incluse In scopul prezentulul Acord conform art. I lit. b de mai sus, In cadrul a trei 
contracte de delegare a gestiunii, In conformitate cu prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicatä, cu modificärile §i completärile 
ulterioare, atribuite In mod transparent, in mediu concurenial prmn trei proceduri de licitatie 
publica. Procedurile atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activitatilor serviciului 
de salubrizare se vor organiza §i derula, In functie de tipul contractului, conform Legii nr. 
98/2016 privind achizitlile publice, cu modificãrile si completàrile ulterloare, sau Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de Iucrãri si concesiunile de servicii, cu modificârile si 
completárile ulterioare, dupà caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, municipiul Galati si municipiul 

Tecuci vor mentine organizarea actualà a gestiunii activitatilor servicillor br de salubrizare, 

conform prevederilor din art. 15 aIm. (7) §i (8) de mai Jos. 
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(3) Incepând cu data semnãrii prezentului Acord, niciuna din PäriIe semnatare nu va 
inchela individual, niciun fel de contract de delegare a gestiunhi activitäilor serviciului de 
salubrizare mentionate mai sus, decât cu acordul ADI ECOSERV. 
(4) Toate contractele de delegare existente la momentul semnãrii prezentului Acord, Cu 

excepia celor aferente municipillor Tecuci si Galati, trebuie sa includã clauza de incetare 
a contractelor respective la momentul intrãrii In vigoare a contractulul de delegare pentru 
gestiunea activitäii de colectare si transport atribuit in cadrul Proiectului prin AD[ 
ECOSERV. 

Art. 15 (1)Delegarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a localitatilor 
care fac obiectul Proiectului, astfel cum sunt prevãzute Ia art. 1 lit. b de mal sus, se va face 
asifel: 

4. Un contract de delegare a gestiunii pentru: 

a) activitatea de colectare separatã si transport separat a deeurilor municipale din 
Intreg judetul Galati (pentru municipiul Tecuci Incepánd cu 01.07.2023), cu exceplia 
municipiului Galati; 

b) activitatile aferente operârii: 

i) statiei de transfer si a statiei de corn postare Tecuci, 

ii) staliei de transfer si statiei de compostare Tãrgu Bujor. 
5. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activitatilor aferente operärii 

instalatiilor de deeuri situate pe amplasarnentul din Valea Märului (depozit conform de 
deeuri si statie de sortare) i Incepând cu 01.07.2023 si activitatilor aferente operârii 

statiei de sortare Tecuci; 

6. Un contract de delegare a gestiunhi pentru gestionarea activitatilor aferente operârii 
instalatiei TMB si a statiei de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galati, 
parte a contractului de proiectare-execuie-operare, conform prevederilor art. 12 aIm. 
(2) de mai sus. 

(2) Autoritatea Contractantà, respectiv Delegatarul, pentru contractele de delegare a 
gestiunhl, enumerate la alineatul precedent va fi: 
1. Toate unitätile administativ-teritoriale deservite si judeul Galati pentru mnstalatiile care 

sunt In proprietatea sa publicä, prin AD[ ECOSERV ca mandatar, pentru contractele de 
delegarea gestiunhi prevâzute la alineatul precendent pct. 1 si 2. Procedura de atribuire 
va fi initiatä si derulatà de ADI ECOSERV, In numele si pe seama unitatilor 

administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinitã In acest proces de 
cätre UIP, care Ia rândul sau va fi sprijinità de echipa de asistenta tehnicã contractatã 
In acest sens. 

2. Judetul Galati, prin Consiliul Judetean, Si toate unitatile administrativ-teritoriale 
deservite din judeuI Galati, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip 
prohectare-executie-operare a instalatiei TMB si a statiei de transfer situate pe 
amplasamentul din municipiul Galati (conform art. 12 aIm. (2) si art. 13 de mai sus), 
pentru contractul prevàzut la alineatul precedent pct. 3 de mai sus. 
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(3) Contractele de delegare a gestiunhi vor cuprinde toate clauzele obligatoril conform Legil 

nr. 51/2006 a servicillor comunitare de utilitati publice, republicatä, cu modificárile si 
completärile ulterioare, respectiv, cele preväzute la art. 29 aIm. (11) din aceastä lege: 
a) denumirea pàrtilor contractante; 
b) obiectul contractului, cu indicarea activitàtilor din sfera serviciului ce urmeazä a fi 
fu rn izate/p restate in baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt preväzute in 
legile speciale; 
c) durata contractului; 
d) aria teritorialã pe care vor fi prestate serviciile; 
e) drepturile si obIigaiile parilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, 
inclusiv coninutul si durata obligaiiIor de serviciu public; 

modul de repartizare a riscurilor Intre parti, In cazul contractelor de concesiune; 
g) natura oricàror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 
h) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la investiii/programele de investitil, 

precum reabilitäri, modernizäri, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanare a 
acestora; 

I) indicatorii de performana privind calitatea si cantitatea serviciulul si modul de 
monitorizare si evaluare a Indeplinirii acestora; 

j) preurile/tarifele pe care delegatul are dreptul sã le practice la data Inceperil 
furnizarii/prestàrii serviciului, precum si regulile, principiile i/sau formulele de ajustare si 
modificare a acestora; 
k) compensaia pentru obIigaiile de serviclu public in sarcina delegatului, dacà este cazul, 
cu indicarea parametrilor de calcul, control si revizuire a compensaiei, precum si 
modalitàlile de evitare si recuperare a oricârei supracompensaii; 
I) modul de facturare a contravalorii serviciilor fu rn izate/p restate direct utilizatorilor i/sau 
delegatarului, dupã caz; 
m) nivelul redeventel sau al altor obligaii, dupã caz; la stabilirea nivelului redevenei, 

autoritatea publicä localä va Iua In considerare valoarea calculatä similar amortizärii pentru 
mijloacele fixe aflate In proprietate publica Si puse la dispoziie operatorului odatâ cu 

Incredintarea serviciului/activitatii si gradul de suportabilitate al popuIaiei. 
n) garania de bunã executie  a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire si 
de executare a acesteia; 
o) ràspunderea contractualâ; 

p) forta majora; 

q) condiiiIe de revizuire a clauzelor contractuale; 
r) conditiile de restituire sau repartiie, dupâ caz, a bunurilor, la Incetarea din once cauzä a 
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiiile realizate; 

s) mentinerea echilibrului contractual; 
t) cazurile de Incetare si conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii 

u) forta  de muncä; 
v) alte clauze convenite de pài, dupä caz. 

(4) Durata contractelor de delegare va fi Iimitatà si nu va depâi durata maxima necesarä 

recuperärii investitillor prevázute In sarcina operatorului prin contractul de delegare, asifel 
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incât sã flu fie afectatã concurenta pe piata si sä se respecte regulile din materia Ajutorului 
de Stat, inclusiv Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE). Contractele 
vor cuprinde clauze dare Cu privire la conditiile in care durata br ar putea fi prelungita. 
(5) Prin cele trei contracte de delegare, operatorii vor detine  drepturi exclusive pentru 
furnizarea activitätilor serviciului de salubrizare, a cãror gestiune le-a fost delegatà, in anile 
geografice ale unitatilor administrativ-terioriale membre ADI ECOSERV care deleagâ 
activitãtile respective. 

(6) Contractele de delegare ce urmeazä a fi incheiate cu operatoril selectati vor fi aprobate 
conform prevederilor legale aplicabile In vigoare si ale Statutului ADI ECOSERV, in baza 
mandatului acordat acesteia de membrii sãi. 

(7) Pentru municipiub Galati activitatea de colectare separatä si transport separat a 
deeuribor municipale, activitatea de sortare si activitatea de compostare a deeurilor verzi 

vor fi prestate de cätre Serviciul Public ECOSAL si in cadrul proiectului SMID, sub 

urmätoarele conditii: 
1. Respectarea de càtre operator a prevederibor proiectului SMID referitoare la fluxul 

deeurilor, indicatorii de performanta si alte prevederi esentiale pentru atingerea 

obiectivebor si tintelor. 
2. Actul de incredintare a gestiunii serviciului din partea municipiului Galati cãtre 
Serviciului Public ECOSAL (respectiv Contractul nr. 20100/29.02.2008) va fi completat, 
dupà caz, in situatia in care aceste prevederi nu se regäsesc in contract sau In 

regulamentul de organizare si functionare  a operatorului, cu urmätoarele elemente 

prevãzute de Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (20121211UE), pentru 

respectarea regulilor din materia ajutorului de stat: 

a) continutul  si durata obligaiibor de serviciu public; 
b) aria de prestare a activitãtibor serviciului public a cäror gestiune a fost Incredintatà; 

c) natura drepturibor exclusive sau speciale acordate operatorului; 
d) descrierea mecanismului de compensare si a parametribor aplicai pentru calculul, 

controlul si reexaminarea compensaiei; 
e) modalitätile de evitare a supracompensàrii si de recuperare a eventualelor 

S U pracom pensatil. 
Aceste elemente vor fi agreate de prindipiu prin Actul de Atribuire-cadru pe care partile 
prezentului Acord II vor Incheia, conform art. 16 de mai jos din prezentul Acord. 
3. In situatia In care prin Project vor fi achizitionate si apol date in administrare municipiubul 

Galati echipamente de colectare Si transport, municipiul Galati si Serviciul Public ECOSAL 

vor completa documentele care regbementeazá prestarea serviciului, cu prevederi detaliate 
privind regimul juridic al acestor echipamente, obligaiile de intretinere a acestora si de 

monitorizare a mod ului Ion de exploatare. 
4. Regulamentul de salubrizare al Serviciubui Public ECOSAL va cuprinde toate activitatile 
de care este responsabil operatorul pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor Proiectului, 

precum si indicatori de performanta si penalitati. Obiectivele si indicatorii de performanta 

referitor Pa activitatea de colectare si transport care vor trebui respectate de Serviciul 

Public ECOSAL sunt: 
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• Objective privind pregãtirea pentru reutilizare si reciclarea deeuriIor municipale: 

o 50% din cantitatea de deseuri din hârtie, metal, plastic, sticlã si lemn din 
deeurile reciclabile menajere Si similare, inclusiv din servicil publice - 
termen anul 2020; 

o la 50%, 55% si 60% din cantitatea totalá de deeuri municipale generate - 
termen anhi 2025, 2030 si 2035; 

Indicatori de performantã: 

o Cresterea ratei de capturare a deeuriIor reciclabile menajere, similare si din 
piete la 50% In anul 2020, 60% in 2021 ajungând la 70% Incepând cu anul 
2025; 

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeeuriIor colectate separat: 

• de la populatie - de 53% in anul 2025, urmând sã creascä pânà la 

63% In anul 2030 si la 70% Incepând cu anul 2035; 

• din cantine Si restaurante - de 53% In anul 2025 urmând sä creascã 

pânä la 63% in anul 2030 si la 70% Incepând cu anul 2035; 

• din piee - de 55% in anul 2025 urmând sä creascä pânâ la 63% In 

anul 2030 si la 70% Incepând cu anul 2035; 

• Din parcuri si gradini de 100% - permanent; 

o Asigurarea unei rate de capturare de minim 90% a deeuriIor voluminoase si 
a deseurilor menajere periculoase Tncepând cu anul 2021. 

5. Serviciul Public ECOSAL va gestiona activitatea de depozitare a deeuriIor la depozitul 
conform de la Tirighina pânã la epuizarea capacitatii celulei 1 aflatã In operare, insã flu 

mal târziu de data punerii In funciune a instaIaiei TMB. Inchiderea depozitului Tirighina si 
monitorizarea post-Tnchidere este in responsabilitatea Consiliului Local Galati. 
(8) Pentru municipiul Tecuci activitatea de colectare separatä si transport separat a 

deeuriIor municipale si activitatea de sortare vor fi prestate de Compania de Utilitati 
Publice Tecuci (CUP) pânã la data Incetärii contractului existent, respectiv 30.06.2023, 
sub condiia respectàrii de càtre CUP a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul 
deeurilor, indicatorilor de performanã Si altor prevederi esentiale pentru atingerea 
obiectivelor si tintelor. Contractul de salubrizare al CUP Tecuci se va mod ifica In sensul: 

• Introducerhi tuturor activitatilor de care este responsabil operatorul pentru 
asigurarea Indeplinirii obiectivelor Proiectului; 

• Realizárii activitätii sortare a deseurilor colectate In amestec si a deeurilor 

reciclabile colectate separat (corelat cu ratele de capturare preväzute de legisIaie) 

in staia de sortare; 

• Introducerli unei clauze exprese conform cäreia contractul nu va fi prelungit la 
expirarea duratei sale, avându-se In vedere ca la data expirarii, gestiunea 
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activitãtHor de colectare-transport si sortare vor fi preluate de operatorii selectati de 
ADI ECOSERV prin licitatie publicä, conform art. 15 aIm. (1) de mai sus; 

• lmplementarii sistemului de colectare separatä a deeurilor reciclabile astfel Incât 
sa se asigure respectarea prevederilor legale privind tintele de reciclare, respectiv 
ratele de capturare prevãzute in Studiul de fezabilitate al Proiectului; 

• Respectärii indicatorilor de performanã prevazuti In cadrul SMID; 

• Introducerii indicatorilor de performana si penalitäi. 

Activitatea de colectare separatä si transport al deeuriIor si activitatea de sortare pentru 
municipiul Tecuci vor fi incluse In contractele de delegare preväzute la art. 15. aIm (1) pct. 
1, respectiv pct. 2, cu mentiunea cà data de Incepere a operarii va fi 01.07.2023. 

Capitolul VIII. Compensaia pentru prestarea serviciu public de gestionare a 

deseurilor (parametri de calcul, control §i revizuire) 

Art. 16 Pãrtile prezentulul Acord se obligà sã incheie ulterior un Act de Atribuire - cadru, 

In sensul art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (20121211UE), care va 

reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat. 
Acest Act de Atribuire - cadru va stabili elementele de principiu, pe cele trei etape ale 

implementãrii Proiectului (executia investitiilor prin Consiliul Judetean Galati, 
managementul Proiectului prin ADI ECOSERV si gestiunea serviciului prin intermediul 

operatorilor) care sã räspundà elementelor urmãtoare prevãzute de art. 4 din Decizia 
Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (20121211UE), pentru respectarea regulilor din 

materia ajutorulul de stat: 

a) continutul  si durata obligaiilor de serviciu public; 

b) aria de prestare a activitätilor serviciului public care fac parte din Project; 

c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate; 

d) descrierea mecanismulul de compensare si a parametrilor aplicai pentru calculul, 

controlul si reexaminarea compensaiei; 
e) modalitãtile de evitare a supracompensârii si de recuperare a eventualelor 

sup racompensatii. 
Art. 17 (1) Dccumentatiile de atribuire a contractelor de delegare vor prevedea 

compensatia pentru prestarea serviciului public de gestionare a deeurilor (parametri de 
calcul, control §i I  revizuire), modul de calcul al compensaiei prin includerea formularelor 
fielor de fundamentare a tarifului pentru fiecare activitate a serviciului public de 
salubrizare, modalitatea de revizuire/modificare a valorii compensaiei, cota de profit, 
costurile legate de amortizarea investitiilor. Fiecare documentatie de atribuire va prevedea 
indicatori de performanta, prin care nivelul compensaiei depinde de masura in care 
indicatoril de performanâ sunt atini. 
(2) Valoarea compensatiei acordate fiecärui operator In final va fi rezultatul unei proceduri 
de atribuire a contractului de delegare respectiv prin licitatie publicã (achizitie publicä sau 
concesiune, dupã caz), care va permite selectarea operatorului ce va furniza serviciul 
public la costul cel mai scäzut pentru comunitate. 
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(3) In ceea ce privete organizarea si functionarea serviciului, In gestiune directà, In 
municipiul Galati, de cãtre Serviciul Public ECOSAL, conform art. 32 aIm. (3) din Legea nr. 
5 1/2006, republicatã, cu modificãrile si completàrile ulterioare, municipiul Galati va analiza 
periodic, respectiv o data la 5 ani, eficienta economicä a serviciului. 

Art. 18 (1) Pentru activitatile serviciulul de salubrizare, tarifele operatorilor, precum §i 
ajustãrile ulterioare vor fi aprobate de càtre AGA ADI ECOSERV. 
(2) Tarifele activitãtilor serviciului de salubrizare vor fi stabilite, ajustate si modificate 
conform regulilor in vigoare, inclusiv Metodologiei ANRSC, si pentru a asigura recuperarea 
integralã a costurilor de exploatare Si Intretinere, costurile de investitli si un profit rezonabil 
pentru operator, cu exceptia situatiilor In care serviciul este prestat in baza unul contract 
de concesiune, conform art. 43 aIm. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006. 
(3) ADI ECOSERV va elabora Impreuna cu Consiliul Judetean Galati o procedura de 
verificare a mecanismului de compensare si a parametrilor aplicai pentru calculul, 
controlul si reexaminarea compensatiei realizate in cadrul SMID Galati, precum si 
modalitatile de evitare a supracompensàrii si de recuperare a eventualelor 
supracompensatii. 
(4) In conditlile in care operatorii selectati In urma procedurilor de delegare din cadrul 

SMID Galati sunt implicai si in alte activitäti decât cele de furnizare a serviciului sau 

opereazã si In alte arii teritoriale, acetia vor fi obligati prin conditiile contractuale de a tine 
contabilitate separatä. 
(5) Pe toata durata prezentului Acord, ADI ECOSERV va realiza anual, pe baza procedurii 
elaborate conform aIm. (3) de mai sus, panà cel târziu pe 30 martie pentru anul anterior, 
un raport ce va cuprinde compensaiile financiare acordate operatorilor din cadrul SMID 

Galati precum si o prezentare detaliatá a modulul de aplicare a Deciziei Comisiei 
Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) si a dispozitiilor acestela in cazul categorlilor de 
servicii delegate. 
(6) Anual, ADI ECOSERV va asigura auditarea raportãrii privitoare la compensatiile 
financiare ale operatorilor din cadrul SMID Galati. 

Capitolul IX. Mecanismul de plat all serviciului de salubrizare 
Art. 19(1) ADI ECOSERV va calcula Si va aproba, In numele si pe seama unitatilor 

administrativ teritoriale deservite, tarifele distincte pentru activitatile serviclilor de 
salubrizare, In cadrul Proiectului, In conformitate cu prevederile Iegale In vigoare, inclusiv 
Metodologia ANRSC, Si Recomandãrile Ministerului Mediului privind aplicarea modificärile 
legislative introduse prin Ordonanta de urgená nr. 7412018. 
(2) Tarifele distincte pentru gestionarea deseurilor vor acoperi numai costurile nete de 
gestionare, adicä cele neacoperite de veniturile din comercializarea produselor rezultate in 
urma etapel de tratare (deeuri reciclabile valorificabile, digestat valorificabil, compost 
valorificabil) §i va tine seama de contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea 
deeuriIor de ambalaje municipale valorificate plãtite de OIREP. 
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Art. 20(1) Pe baza tarifelor distincte pentru activitatile serviclilor de salubrizare, ADI 
ECOSERV va calcula si va propune spre aprobare consiliilor locale ale unitàllor 
ad m in istrativ-teritoriale membre taxa specialä de salubrizare pentru utilizatorii casnici, 
respectiv non-casnici, care va avea doua componente distincte: taxa pentru gestionarea 
deeurile reciclabile si taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de deeuri. 
(2) La calcul taxei de salubrizare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare se va line 
cont de urmätoarele principii: 

Acoperirea tuturor costurilor operaionale, costurilor financiare, costurilor de 
intretinere si reparatii, precum si a costurilor corespunzàtoare investiiilor aflate in 
sarcina operatorilor, cu respectarea prevederilor legale si metologiilor aplicabile; 

• Costurile nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje municipale valorificate 
sunt suportate de cätre organizaiile care implementeazà obligaliile privind 
räspunderea extinsä a producätorului (OIREP); 

• Reflectarea pricipiului "potuatorul plätete"; 

• Implementarea instrumentului economic ,,plàtete pentru cat arunci"; 

• Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilä; 

• Respectarea nivelulul de suportabilitate a populaiei. 

(3) Taxa specialã pentru serviciul de salubrizare pentru utilizatoril casnici, respectiv 
utilizatorii non-casnici, care cuprinde taxa aferentä gestionárii deeurilor reciclabile si taxa 

aferentâ celorlalte tipuri de deseuri, trebuie constituitä In conformitate cu prevederile legale 
in vigoare, cu Recomandãrile Ministerului Mediului privind aplicarea modificärilor 
legislative introduse prin Ordonanta de urgená nr. 7412018 s i prevederile Proiectului. 

(4) Planul anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale pentru serviciul de salubrizare atât 
pentru utilizatorii casnici, cat si pentru utilizatorii non-casnici este preväzut in Anexa 3. 
Strategia de evolutie a taxei speciale conceputâ considerâ pentru utilizatorii casnici limitele 

puterii de cumparare (limita de suportabilitate) In conformitate cu principiile politicii de 
suportabilitate pentru salubrizare (1 % din venitul mediu al unei gospodaril), lar pentru 
utilizatorli non-casnici se considerã acoperirea totalä a costurilor din primul an de operare. 
ADI ECOSERV va monitoriza aplicarea si respectarea planului de evolutie a taxei 
speciale. 
(5) Mecanismul de platã al serviciului de salubrizare este urmätorul: 

A. SMID etapa I - perioada de tranzitie. Aceasta este perioada In care vor fi 
prestate doar o parte din activitätile serviciului de salubrizare delegate prin 
SMID (Anexa 4.1): vor fi operate instalatilte de Ia Valea Màrului - depozit conform 
i statie de sortare - precum si instalatiile de la Tecuci si Targu Bujor - statiile de 

transfer si staie de compostare si va incepe activitatea de colectare separatã si 
transport separat a deseurilor. Mecanismul de platà aferent etapei I este aplicabil 
Incepând cu data atribuirii contractulul de delegare a gestiunii serviciului de 
colectare si transport a deeurilor panà la inceperea operãrii instalatiei TMB si a 
statiei de transfer de la Galati. Acest mecanism este valabil pentru toate unitâtile 
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administrativ-terjtoriale membre ADI ECOSERV, cu exceptia municipiului Galati si 
municipiului TeCUCi, 

a) Autoritàtile administratiei publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru 
utilizatorli casnici si non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse de ADI 
ECOSERV, constituite In confomitate cu prevederile legale In vigoare si 
prevederile prezentului Acord. Taxa de salubrizare va include activitatea de 
colectare separatã si transport separat a deseurilor municipale, transferul si 
compostarea deeurilor municipale realizate cu ajutorul instalaiilor de la Tecuci 
i Târgu Bujor, precum sortarea si depozitarea realizate In instalaiile de la 

Valea Märului; 

b) Autoritatile administraiei publice locale vor colecta la bugetele locale taxa 
specialä de salubrizare de la toi utilizatorii casnici (corespunzätor numärului de 
locuitori rezideni ai fiecärui UAT) si utilizatorii non-casnici, prin cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritatile administratiei publice locale 
ale fiecarel unitài administrativ teritoriale cätre ADI ECOSERV, pe baza facturii 
emise de aceasta; 

d) Diferentele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local §i cel al facturii emise de 
ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unitatilor administrativ-
teritoriale, urmánd a fi Incasate ulterior de la beneficiarii serviciului; 

e) ADI ECOSERV, In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va Incasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

f) ADI ECOSERV va emite factura cätre fiecare unitate administrativ-teritorialã pe 
baza facturilor operatorilor, luând In considerare contravaloarea costurilor nete 
pentru gestionarea deeuriIor de ambalaje municipale valorificate Incasate de Ia 
OIREP. Calculul valorii facturate cãtre unitatea administrativ-teritorialà se va 
face pe baza acelorasi ipoteze luate In calcul la stabilirea taxei speciale de 
salubrizare (numãr de popuIaie rezidentã, indicator mediu de generare a 
deeurilor municipale, cantitate de deeuri similare generatã); 

g) ADI ECOSERV va plati, pe baza cantitälilor de deeuri municipale gestionate 
lunar aferente indicatorilor de performanta, operatorul de colectare si transport 
care va opera si statiile de transfer si compostare de la Tecuci si Targu Bujor, 
precum si operatorul instaIaiilor de Ia Valea Mãrului pentru activitatea de 
sortare; 

h) Operatorul de colectare si transport, care va opera si staiile de transfer si 
compostare de la Tecuci si Targu Bujor, va plãti operatorul depozitului de 
deeuri de la Valea Märului atât tariful de depozitare, cat si contributia pentru 
economia circularä; 

B. SMID etapa II - de la Inceperea operãrii instalatiei TMB (Anexa 4.2). 
Mecanismul de platä aferent etapei II este aplicabil Incepând cu data punerii in 

functiune a instaIaiilor de deeuri realizate prin SMID in cadrul contractului de tip 
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prolectare-executie-operare de la Galati, pe toatâ perloada proiectului SMID. Acesi 
mecanism este valabil pentru toate unitãtile administrativ-teritorjale membre ADI 
ECOSERV, cu exceptia municipiulul Galati: 

a) Autoritãtile administratiei publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru 
utilizatoril casnici si non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse de ADI 
ECOSERV, constituite In conformitate cu prevederile legale In vigoare si 
prevederile prezentului Acord. Taxa de salubrizare va include toate activitatile 
serviciului de salubrizare delegate prin Prolect; 

b) Autoritatile administratiei publice locale var colecta la bugetele locale taxa 
specialä de salubrizare de la toi utilizatorii casnici (corespunzätor numãrului de 
locuitori rezidenV ai fiecärui UAT) §i utilizatorii non-casnici, prin cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritatile administratiel publice locale 
ale fiecãrei unitài administrativ-teritoriale cãtre ADI ECOSERV, pe baza facturii 
emise de aceasta; 

d) Diferenele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local §i cel al facturii emise de 
ADI ECOSERV var fi suportate din veniturile proprii ale unitatilor administrativ-
teritoriale, urmând a fi incasate ulterior de la beneficiarii serviciului; 

e) ADI ECOSERV, In conformitate cu prevederile legale In vigoare, va incasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 

municipale valorificate de la OIREP; 
f) ADI ECOSERV va emite factura cätre fiecare unitate administrativ-teritorialä pe 

baza facturilor operatorilor, luând In considerare contravaloarea costurilor nete 

pentru gestionarea deeurilor de ambalaje municipale valorificate Incasate de la 
OIREP, Calculul valoril facturate câtre unitatea administrativ-teritorialã se va 
face pe baza acelorai ipoteze luate In calcul la stabilirea taxei speciale de 

salubrizare (numár de popuIaie rezidentä, indicator mediu de generare a 
deeurilor municipale, cantitate de deeuri similare generatà); 

g) ADI ECOSERV va plàti: 

• Operatorul de colectare si transport a deeurilor care va opera si statille de 

transfer si compostare de Ia Tecuci si Targu Bujor si statia de sortare de la 

Tecuci pe baza cantitäilor de deeuri municipale gestionate lunar aferente 
indicatorilor de performana; 

• Operatorul instalaiei 1MB si staiei de transfer Galati pe baza cantitãilor 

tratate; 

• Operatorul instalatillor de la Valea Màrului si a staiei de sortare Tecuci doar 
pentru activitatea de sortare a deeurilor pe baza cantitatilor de deeuri 
municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de performanta; 
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h) Operatorul de colectare si transport va pläti ADI ECOSERV penalitate In cazul 
neIndeplinirii indicatorilor de performantã. Valoarea penalitätii se calculeazà pe 
baza tarifelor aprobate si a cantitãilor care exced indicatorii de performanâ; 

I) Operatorul instalaiilor de la Valea Märului si a staiei de sortare Tecuci va pläti 
AD[ ECOSERV penalitate In cazul neIndeplinirli indicatorilor de performanä. 
Valoarea penalitatii se calculeazâ pe baza tarifulul de sortare aprobat si a 
cantitätilor care exced indicatoril de performanta; 

j) Operatorul instalatiei TMB Galati va pläti operatorul de deeuri de la Valea 
Mãrului costul de depozitare, care include tariful de depozitare si contribuia 
pentru economia circularã, aferent cantitäilor de deeuri reziduale rezultate de 
la TMB. 

(6) Mecanismul de platä al serviciului de salubrizare aplicabil pentru municipiul Galati este 
urmätorul: 

A. Etapa I - pânã la Inceperea operàrii instalatiel TMB si statiei de transfer Galati 
(Anexa 4.3): 

a) Consiliul Local Galati va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
constituitã in conformitate cu prevederile legale In vigoare si prevederile 

prezentului Acord; 

b) Primãria Municipiului Galati va colecta la bugetul local taxa specialâ de 

salubrizare de la toti  utilizatorii casnici, prin cont special deschis la Trezoreria 

Statului; 
c) Utilizatoril casnici plätesc Primàriei Municipiului Galaitaxa de salubrizare 

instituitä de aprobatã de Consiliul Local In conformitate cu prevederile planulul 
anual de evolutie a taxelor si tarifelor, parte a Aplicatiei de Finantare si a 

prevederilor legislaliei In vigoare, inclusiv a prevederilor Legii 211/2011 privind 

regimul deeurilor, cu modificârile si completarile ulterioare; 

d) Utilizatorii non-casnici plãtesc operatorului Serviciul Public ECOSAL tariful 
pentru serviciul prestat panà in anul 2021. Incepând cu anul 2021 In municipiul 
Galati va fi instituitä taxä de salubrizare inclusiv pentru utilizatorii non-casnici; 

e) Primäria Municipiului Galati, In conformitate cu prevederile legale In vigoare, Va 
Incasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

f) Primäria Municipiului Galati va pläti operatorului Serviciul Public ECOSAL pânà 
In anul 2021 contravaloarea tarifelor aprobate pe baza cantitatilor de deeuri 
menajere gestionate lunar aferente indicatorilor de performanta, jar Incepând cu 
anul 2021 pe baza cantitatilor de deeuri menajere si similare gestionate lunar 

aferente indicatorilor de performanta. 
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B. Etapa II - dupã Inceperea operãrii instalati& TMB si statiel de transfer Galati 
(Anexa 4.4): 

a) Consiliul Local Galati va aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici si 
non-casnici, astfel cum sunt calculate si propuse de ADI ECOSERV, constituite 
in conformitate cu prevederile legale In vigoare si prevederile prezentului Acord; 

b) Municipiului Galati va colecta la bugetul local taxa specialà de salubrizare de la 
toi utilizatorii casnici si non-casnici din municipiul Galati, In cont special 
deschis la Trezoreria Statului; 

c) Municipiului Galati, in conformitate cu prevederile legale In vigoare, va Incasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipale valorificate de la OIREP; 

d) Municipiului Galati va plãti, pe baza cantitatilor gestionate lunar aferente 

indicatorilor de performantä, tarifele pentru activitatile prestate de Serviciul 
Public ECOSAL (colectare separatä si transport, sortare si compostare deeuri 
municipale). 

e) Primäria Municipiului Galati va vira ADI ECOSERV, pe baza facturli emise de 
cätre aceasta, contravaloarea tarifelor de tratare mecano-biologica si transfer 
pentru cantiätile transmise Ia instalatia TMB inclusiv reziduurile de la 

compostare si sortare. 

f) ADI ECOSERV va pláti pe operatorul instalatiei 1MB si staliei de transfer Galati 

pe baza cantitätilor tratate in instalalia de 1MB si de transfer a acestora la 
depozitul conform de la Valea Marului; 

g) Operatorul instalatiei TMB Galati va plàti operatorului de deeuri de la Valea 
Mârului costul de depozitare, care include tariful de depozitare si contribulia 

pentru economia circularä, aferent cantitätilor de deeuri reziduale rezultate de 
la TMB. 

(7) Mecanismul de platä aplicabil pentru pentru Tecuci este urmàtorul: 
A. Etapa I - pânã la Incetarea contractului de delegare existent, 30.06.2023 

(Anexa 4.5): 

a) Consiliul Local Tecuci va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorli casnici 
constituitä in conformitate cu prevederile legale In vigoare si prevederile 
prezentulul Acord; 

b) Municipiului Tecuci va colecta la bugetul local taxa specialâ de salubrizare 
de la toti  utilizatorii casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statulul; 

c) Utilizatorii non/casnici plàtesc câtre operatorul CUP Tecuci tariful pentru 
serviciul prestat pana In anul 2021. Incepând cu anul 2021 in municipiul 
Tecuci va institui taxä de salubrizare inclusiv pentru utilizatorii non-casnici; 
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d) Municipiul Tecuci, In conformitate cu prevederile legate In vigoare, va Incasa 
contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deeurilor de ambalaje 
municipate valorificate de la OIREP; 

e) Municipiul Tecuci va plàti pe baza indicatorilor de performana tariful pentru 
activitãtile prestate de CUP Tecuci pâna In anul 2021 pe baza cantitätilor de 
deeuri menajere gestionate lunar, jar Incepând cu anul 2021 pe baza 
cantitätilor de deeuri menajere si similare gestionate lunar; 

f) CUP Tecuci va plãti operatorul instalaliilor de la Valea Márului pentru 
activitatea de depozitare. 

B. Etapa II - dupã Incetarea contractului de delegare existent (01.07.2023) - 
mecanismul de platá all serviciului de salubrizare va fi in conformitate cu 
prevederile art. 19 aIm (5) litera B Si Anexei 4.2. 

(8) Municipiut Galati, in calitate de proprietar al infrastructurii Create prjn proiectul [SPA 
Galati va constitui fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (fondul lID) pentru prolectul 
ISPA Galati. Municipiul Galati va constitui fondul lID din sumele incasate pentru prestarea 
serviciului prin serviciul public propriu (gestiune directâ), In conformate cu prevederile 
OUG 198/2005 cu modificärile ulterioare. Fondul lID va avea ca destinatje: acoperirea 
servicjuluj datoriel contractate in vederea finanàrii acestor investitii, precum §i Intretinerea, 

Intocuirea §i dezvoltarea infrastructuril create prin proiectut ISPA. 
(9) Municipiul Tecucj, In calitate de proprjetar at infrastructurii create prin proiectul PHARE 
Tecuci, va continua aljmentarea fondului lID pentru aceste investiii pe perjoada derulärii 
contractului de delegare existent, 

(10) Redevenla datoratã municipiulul Tecuci de cätre operatorul care exploateazâ statia 
de sortare creatá prin prolectul PHARE Tecuci va constjtuj sursã pentru fondul lID panã Ia 
Incetarea contractulul de delegare existent si va avea ca destinatie acoperirea serviciului 
datorjej contractate in vederea finantarii acestor investitii, precum §i Intretinerea, Inlocuirea 

i dezvoltarea infrastructurii create prin proiectul PHARE Tecuci. 
(11) JudeuI Galati, in calitate de proprietar al infrastructurii create prin Project, prin 

Consiliul Judeean Galati, va constitui fondul lID pentru Project. 

(12)Redevena pentru dreptul de folosiná a infrastructurii publice concesionate In 
vederea prestãrii serviciului public datoratã judetului Galati de cätre operatorii desemnati 
care exploateazã infrastructura creatä prin Project va constitui sursã pentru fondul lID si 
va avea ca destinatie intreinerea, Inlocuirea si dezvoltarea infrastructuril create prin 
Proiect. Redeventa va fi stabilitä In functie  de pragul de suportabilitate al popuIaiei si va 
fi egatä cu suma dintre amortizarea activelor puse la dispozilie operatorului respectiv Si 

costul serviciului datoriei pentru imprumutul angajat in vederea acoperirii contribuiei 
Consiliului Judetean Galati la costurile proiectului co-finanat prin POIM. 

(13) Municipiul Galati va transfera Judetului Galati, pentru fondul lID pentru Project, cota-
parte din redeventa primitä de la operatorul sãu aferentà echipamentelor de colectare-
transport de care beneficiazâ prin Project. 

(14) Operatorii desemnati care exploateazä infrastructura creatä prin Project (operatorul 
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de colectare, transport si transfer si operare a statiilor de compost Tecuci si Târgu Bujor, 
operatorul depozitului Si statiei de sortare de la Valea Mãrului si a staiei de sortare 
Tecuci si operatorul instaIatiei 1MB si a statiei de transfer Galati) vor include in facturã 
valoarea aferentä redeventei cu storno. ADI ECOSERV va transfera In fondul lID al 
jude'çului Galati valoarea aferentâ redeventei pentru toi cei trei operatori. 

Capitolul X. Contabilitatea §i auditul Proiectului 
Art. 21 Proiectul va fi auditat in conformitate cu dispoziiile legislaiei române §i europene 
api icabi le. 

Art. 22 Judetului GaiaiIi incumbã intreaga räspundere financiarà a Proiectului §i trebuie 
sá asigure vizibilitatea tuturor operaiilor financjare legate de Project In contabilitatea sa. 
Art. 23 Judetului Galati Ti revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor 
operatiunilor financiare In vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente 
Proiectului. Facturi sau alte documente justificative corespunzãtoare vor Insoti once cerere 
de acoperire a cheltuielilor. 
Art. 24 Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite In conformitate cu Iegislaia in 
vigoare.Procedurile de licitatie vor fi organizate In conformitate cu procedurile definite de 
legislaia achiziiiior publice sau concesiunilor, dupà caz, si cu respectarea prevederilor 

Deciziei Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21IUE) In materia ajutorulul de stat. 

Capitolul Xl. Dispoziii finale 
Art. 25 Judetul Galati rãspunde integral pentru plata contributiilor, conform valorii i 
termenelor de platã stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile. 
Art. 26 Once modificare a clauzelor prezentului Acord va fi fäcutá prin Act Aditional 

aprobat §i semnat de toate Partile §i In conformitate cu cerintele prevãzute de Decizia de 
Finanlare a Proiectului. 
Art. 27 Once dispute näscute din sau in legaturä cu Incheierea, interpretarea sau 

executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilã Intre Parti. In cazul In care 
nu se ajunge la o IneIegere pe cale amiabilä, once disputã va fi soIuionatä de instanele 
române de contencios administrativ competente, conform dreptului roman. 
Art. 28 Judetul Galati va lua toate mäsurile pentru a se asigura cã publicitatea privind 
sprijinul financiar nerambursabil este suficientä pentru ca populaia sã fie contientã de 
rolul jucat de Uniunea Europeanâ In derularea Proiectului, astfel cum se prevede In 
Decizia de Finantare a Proiectului §i cu respectarea procedurilor aplicabile. 
Art. 29 Forta majorâ, definitã ca once eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate 
fi controlat de Pàri §i in special rázboaiele civile sau catastrofele naturale, Inláturã 
ràspunderea Partilor care o invocã. 
Art. 30 Prezentul Acord a fost incheiat la data de ................., in 	de exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare Parte, inregistrat de Pãri dupä cum urmeazá: 

PARTILE 
ACORDULUI 

Semnätu ra 
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ANEXE 

Anexa I - Planul de investitli pe termen scurtal Proiectului 
Anexa II - Arondarea unitàtjlor administrativ-teritoriale membre AOl ECOSERV la 
instalatille de gestionare a deseurilor municipale 
Anexa III - Planul anual de evolutie a tarifelor sl taxei speciale pentru serviciul de 
sal u briza re 
Anexa IV - Mecanismul de platã al serviciului de salubrizare 
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Anexa I - Planul de investitii pe termen scurt al Proiectului 

Descriere masUra 

. 	Total: 
investitii 

i  :: prioritare 

Investitii POIM 
Grupa 1 ' Investitii 

realizate 
de APL sau 
operatori, 

GrUpa 2 
An 

implementare 
Cheltuiell-:: 
eligibile ' 	 ' 

Cheltuieli 

: 	
non- 

eligibile 
Total 

EURO, preturi cOnstante :  

, 
Colecture si transport deseOri in amestec Menajere, similare qi :din piete . 	 >: 

Containere si pubele 2.171.242 1.678.021 0 1.678.021 493.222 2020 

Camioane 1.975.521 0 0 0 1.975.521 2020 

Colectate Si transport deseuri:reCiclabiie menajere, similare:si din piet 

Containere si pubele 3.080.431 2.866.638 0 2.866.638 213.793 2020 

Camioane 3.573.064 2.334.499 0 2.334.499 1.238.566 2020 

Colectare si transport biodeseuri menajere, similare si din piete 

Camioane containere si 
pubele 

3.172.966 0 0 3.172. ,)(36 2025 

Colectare si transport deSeuri volUminoase si periculoase menajere 

Camioane (pentru deseuri 
voluminoase) si masini 
specializate (pentru 
deseuri periculoase) 

1.244.100 0 0 0 1.244.100 2020 

Statii de transfer 

Statie transfer Tecuci 1.999.901 1.999.901 0 1.999.901 0 2020 

Statie transfer Tg. Bujor 1.637.626 1.637.626 0 1.637.626 0 2020 

Statie transfer Galati 1.532.488 1.532.488 0 1.532.488 0 2022 

Stop de sortare 

Statie sortare Valea 
Marului 

1.719.481 1.719.481 0 1.719.481 0 2020 

5tatii co mposta re 

Statie compostare Tecuci 1.636.282 1.636.282 0 1.636.282 0 2020 

Statie compostare Tg. 
Bujor (existent. 
retehnologizare) - se 
utilizeaza echipamentele 
achizitionate de la Statia 
de compostare Tecuci 

0 0 0 0 0 2020 

Tratare meCano-biblogica 

Instala tie TMB* 34.410.826 33.470.826 0 33.470.826 940.000 
2022, respectiv 

2024 

Depozitare 
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Investitii POIM 
Grupa 1 Investitil 

Total realizate 
investi1i de APL sau 

Descriere màsurà 
prioritare 

Cheltuieli 
Cheltuieli operatori, An 

eligibule 
non- Total Grupa 2 implementare 

elugubile 

EURO, preturi constante 

Depozit Valea Màrului 12.735.336 12.735.336 0 12.735.336 0 2020 

lmd• 4.719.420 4.719.420 0 4.719.420 0 2020 
Rates 

Drumuri de acces 	i utulitàtu 

Drumuri de acces si 
utiliti aferente 
amplasamentelorValea 5.879.104 	5.879.104 0 5.879.104 0 2022 
MruIui, Galati,  Tecuci 	i 

or 

INVESTITII 
81487.790 	72.209622 

-. 

0 72209.622 9.278.167 
- 

Planificare (studil teren, 
EIA, studlu compoziie 

'cectare 
2.117.877 2.117.877 0 2.117.877 0 2019-2021 

ate 
biodeeuri, alte studil 	i 
expertize)/Proiectare  

Asistenta Tehnica 1.590.047 1.590.047 0 1.590.047 0 2019-2023 

Cori5tientizare public 429.461 429.461 0 429.461 0 2019-2022 

Supervarepeperioada 
1.648.133 1.648.133 0 1.648.133 0 2019-2022 

Suport Beneficiar 451.122 451.122 0 451.122 0 2019-2022 

Comisioane, contribuii, 
taxe legale 5l 
documentaii suport 	i 	1.480.427 	1.480.427 	0 	1.480.427 	0 	2019-2022 
cheltuieli pentru obtinere 
avize,acorduri.autorizatii 	 . 	 . 

7,717.067 	7.717.067 	0 	7.717.067 
INTAGIBILE 	

- 

1 

Total fãra TVA 	 89.204.857 	79.926.690 	0 	79.926.690 	9.278.167 

TOTAL TVA 	 15.851.222 	14.902.473 	0 	14.902.473 	948.749 

TOTAL cu TVA (turJo507g P29.1 	 0 	94.829.162 	10.226.916 
constante) 

TOTALfàràTVA 	1 98.376.992 87.217.225 	0 	87.217.225 	11.159.767 
(preuricurente) 

. .TVA(p.Uri:c .urente) 1 	28.439.515 	16.261806 0 16.261.806 12.177.709 

TVA (preluri 116.767,533' .11 . 1 103.479 - 031 0 103.479.031 13 , 288 '...50. .2 

*Ia TMB investitiile operator constau In turbina producere energie electric i termicà (500.000 
euro) - an implementare 2022 si compostarea pentru digestat (440.000 euro) - an implementare 
2024 



HOTARAREA Nr. ___ din 	2019 
paq. nr. 63 

Anexa lila documentul de pozitie - Arondarea unitätilor administrativ-
teritoriale membre ADI ECOSERV la statiile de gestionare a deseurilor 
municipale 
Anexa ILl Arondarea unitâtilor ad min istrativ-teritoriale membre ADI 
ECOSERV,pentru deseurile reciclabile,la staiiIe de transfer si statiile de sortare 

Objective existente 
 

• Depozit conform 

* Depozit neconform 	 4 I 	,r 

• Statiedesorters 	

.. 	 \ A Static de compostare 

' 1 	A. Objective proiectote 	 • 	 I 

• Depozit Conform 

Instalatie TMB 

Statie de sorters 

A Statie de compostare 

Statie de transfer 

Legenda 

Transport deseuri municipale reciclabile direct 
la SS sas prin intermediul ST 

Transfer deseuri municipale reciclabile de la 
ST Ia SS 

: 

Legenda zonare 

Zone deservita direct de SS Valea Marului 

Zone deservita de SS Valea Marului indirect prin intermediul ST Galati 

Zone desnrvita de SS Valea Marului indirect prin intemiediul ST Tecuci 

Zone deservita de SS Valea Marului indirect prin intermediul ST Targu Bujor 

Zone deservita direct si exclusiv SS Galati 

zone deservita direct si exclusiv SS Tecuci 
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Anexa 11.11 Arondarea unitàtilor administratjv-terjtorjale membre ADI 
ECOSERV,pentru deeuriIe reziduale gi biodeeuriIor colectate separat,Ia staiiIe de 
transfer si instalatia TMB 

I J 

IVA TIIUJOR 
AKV 

TECUCI VALEAMARULUI 	
--- 

- I - 	 --- 	 - 

H 
I - 

•\ 
-- 

I - - - 
: I 

— 

L. 
-- 	I-i 

! 
-- 

J - 
Obiective existente - 	

-- 

- 
- • Depozit conform  

* 0epozitnaoonfo - 	- 	- 	L 

Statie de sorts a 
 

Stalie de compostare A 7 	- 	/ I / 
Objective proiectate  

StaLin de sortare 

A Statie de compostare 

Static de TMB 

$ Static do transfer 

• Depozit conform 

Legenda 

Transport deseuri municipale 

reziduale/biodeseuri la ST/InstaIatie TMB 

Transport deseuri municipale reziduale/biodeseuri 
de la ST la instalalia TMB 

Transport deseuri reziduale de la instalatia 
TMB la depozit 

i. 	 GALATI 	" 

Zona I - Galati 

Legerida zonare 

Zone desarvita direct de instalatia TMB Galati 

Zona deservita indirect prin intermediul ST Tecuci 

Zone deservita indirect prin intermediul ST Targu Bujor 
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Anexa IVIa Documentul de pozitie - Mecanismul de platà al serviciului de 
salubrizare 

Anexa 4.1 SMID etapa I- perioada de tranzitie (2021 -2023) 

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urile membre ADI ECOSERV Cu excepia municiplilor Galati i Tecuci 

taxaspecialSde 	 taxaspecialäde 	Utilizatori non-casnici 
salubrizare 	 HAT rnciiibre ADI ECOSERV 	 sau or 	

din mediul urban i Utilizatori casnici din 	
DirecHe iiHoite  i taxe locale 	 rural madiul urban si rural 	

cliii ra d i ul primriiiorl 	 (agentieconomidinstitutii 
publice, ONG) 

costuri note pentru 
gestionarea 
deeurilor de 	...... 	 .. 	.. 	. ....... 	- OrganizaPle care 	ambalajevalorificate 

oJlfaiUeprivind 	 ADI ECOSERV  
rTsundereaextinsg a 	

tarif de soare aferent indicator//or produtnruiei (HIREP) 	 . 	
.. 	 depeormanS,inc/usivcosturilecu 

tarif aferent indicatorilorde performanlA 	
contributiapentrueconomia
c,rcu/ar 

inclusiv costurile Cu COntribuiapentru 
eCOflomia circularS 

Operator celcetore i transport 	
dapet ci static do 

operare rtatii do tvanslcr 	
tarif do depozitare 	 sortarc Valeo Mdrului 

con iooctaro Tecuci l Targu Bujor 	contribuiapentru 
economiacircularä 

Anexa 4.2 SMID etapa II - de la Inceperea operärii instala;iei 1MB 

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urlle membre ADI ECQSERV CU excepria municipiului Galati 

taxa specialä de  
salubrizare 	 HAT membrc ALP ECCSLP\J 

Utilizatoricasnici din 	
(Diroctije impocite Si tax ,-,  locale 

mediul urban i rural 	
din cairn I pr ma Hi or) 

taxa spec/ala de 
salubrizare 

Utilizatori non-casnici 
din mediül urban pi 

rural 
(ageni econornid, instituii 

publice, ONG) 

COsturi note pentrU 
gestionarea 

OrganzauIe care 
deeuriIor de 

ambalaje valorificate 
implerneijteaz  

obligapile privjnd 
raspunderea extinsa a 
podiICtoruIui (OIREP) 

penal it ate in caz 

tan f aferent ,nd,cator,lor 
do neindeplinire
a indicatorilorde 

deperformanti performanf, 

AOl ECOSERV 

tarifpe baza 
cantitSiilortratate, 
iflClusiv cost urile CU 

contribt4iapentru 
eConomia circularS 

I 
penal/tate in caz 
do neindeplinire 

a indicator/For 
do performanä 

tar/f do sortare aferent 
indicatorilorde 
perform antS 

Oporntoc ocloctaro pi 	 Uporator.lnaIape 	 Opo ator dopocit, statP troncpert ci opiorare stoi 	 TMB ci statiêde 	
tarifdedepozitare 	dosorTore Voice 1-Idi ulcati 

do trarisici pi cerepostoro 	 transfer o!cfi 	ficontdbuliapestru 	sree in oortare Teci.ici Tecci CI Iii ru Etujor 	 economiacirculara 
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Anexa 4.3 Municipiul Galati etapa I - pânä la Inceperea operãrii instaIaiei TMB 

taxa spec/all de 
salubr/zare 

Utilizatoricasnici din  
mediul urban i rural 

costur/nete pentru 
gestionarea 
deeeur/lor de 
amba/aje valor/fl cate 

OrganizaiUe- L/Ir, 

iniplernpht 
obligàille.I 

räspundr. 
productoruIul CDII 

taxa spec/a/Ode 
Salobrlxare, Util izatori non-casnici 

-i 	1/C/ Li 	in LI 	d Il ncepindr.o 2021 
din medlul urban 	i 

(LiIUCtCi ImpOZILU 
rural 

inC 	CU 	ii 	Cf I LCD LI :I (agenVi econom/ci, /pst/tui/ 
pub/ice, ONG) 

tar/f aferont in d/cator/lOr I 
de pe,formanra, Inc/us/ 
costud/ecu contrlbutla 
pentru economla p 
clrcularO 

LLiFCJiU[U tar/fpinOin2O2l 
ir:IIILCCIt, C[iULLfLCCLCinLCe 	-  -- — — — — — — — — — I 

CULLULU, U1CIC CC 

CI 

	

(-11J I1-. 	1 	IC - ULI 	 1 	II CCII 

Anexa 4.4 Municipiul Galati etapa II - dupà Inceperea operärii instaIaiei TMB 

taxa spec/all de 
salubrizare 

Utilizatori casnici din  

mediul urban $i rural 

costur/nete pentru 
geStionarea 
depeurilor de 
ambalaje valorificate 

3r6thiizaUi1e Cain 
ImplementeazU 

obligaiile privIrfi 

IDpunderea extinCi U 

pro I ICCLIJI CDII 	lI1iI. 

taxa spec/all de 
- salubrizare, 

Municipiul Gal 	f I incepindcu2O2l 

(LLiLLCC 	mpozite 	¶CLUIj I CICCDD 

Li 	CULIC 	ILI II 

contravaloarea 
tar/fe/or de tar/f aferent indicator//or 

tratare de performanfl 

mecano-
biolag/cOpi 
transfer 	 C- ECL)CI\C pentru 	 •nD - COIL L0f10 U 

cant/tap/c 	 LCLIIO-.CCI L 	CI.:ILLCLLi UCLIC DC 

	

transmise la 	 - 

	

inc/us 	
COLLUI U DI - IC 

TMB, 
rez/duur/le de 	 LILI I IflICULO LU 

la con, postare 
pi sortare 

Utilizatori non-casnici 
din mediul urban $i 

rural 
(agenti economici, Institu(li 

publice, ONG) 

ADI ECOSERV 

tar/f pe baza 
cant/tlfUlortratate, 
Inc/us/v costurilecu 
contribufiapentru 
econom/a c/rcu/arl 

CCC 01CC ICIUILILILIL 

COLIC C C IinIILII: 	
tar/f de depozitare 

pi cuntribuf/apentru 
econom/a circulara 

I:D:C:iCUtOpILi: 	UI :1L C 

(I ULIrtarEL 	LI AL 
I CLLIiO.d/L 
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Anexa 4.5 Municipiul Tecuci etapa I - pânä la Incetarea contractului existent, 30.06.2023 

tax, spcciaI de 
salubrizare, Utilizatori non-casnici 

Municipiul Tecuci incepândcu2O2l 
din mediul urban 	i 

(Directin irnpc:ite ci texe IOCCIC rural 
n 	ci-icirul 	pi 	rnriei) (agent economièi, institutii 

publice, ONG) 

tarifaferent indicatorilorde 
performan, inc/us/v I 
costunle Cu contribuNa 
pentru economia circularä 

CUP Tccrici - cciccterc P tar/f pin2in 2021 I 
tieport, cperure 	taie Pc 	4 — — — — — — — — — — — 

cc rL re 

tariful do depozitare 
l contribuiapentru 
economiacircu/ar2 

OperCtcr dcpo:lt i etce Pr 
eurtnre Vulea Mprului 

tax, specialä de 
salubrizare 

litilizatori casnici din  
mediul urban i rural 

Costuri nete pentru 
gestionarea 
deaeurilor de 
arnbalaje valorificate 

rganizaiii car 
impIeiniteaz 

IigaiiIe.prIvinc 
undera extns a 

iuctouIu (OIREP) 


