
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMA.NIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

dumitra@bn.e-adm.ro, tel./fax 0263/380018, 380140 

(PROJECT) 

HOTARARE 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ,,Recipiente de co/ectare a de~·eurilor pentru Dezvoltarea 
~i Modernizarea Sistemului de Management Integral al De~euri/or din Judeful 

Bistrifa-Niisiiud" in vederea finantarii prin POIM 2014-2020 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere: 
- Referatul de a pro bare al Primarului nr. 27 6/ 18.01.2023; 
- Rap01tul nr. 277/18.01.2023 al Compartimentului implementare proiecte; 
-Adresele Consiliului Judetean ru·. IV Aa/579/10.01.2023 ~1 

IV Aa/1 255/18.01.2023; 
- Adresele ru·. 246/1 2.01.2023 ~i 262/18.01.2023 ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 1n judetul 
Bistrita-Nasaud; 

- Nota de fundamentare ru·. 2 din 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare 
' Intercomunitara. pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale fo judetul 

Bistrita-Nasaud; 
- Ghidul solicitantului aferent Programului Operational Infrastructura Mare 

2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu Ill conditii 
de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3 .1. Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentru reciclare a de~eurilor 
111 Romania, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. l 022/2020, 
modificat ~i completat prin Ordinul Ministerului Investitiilor ~i Proiectelor Europene 
nr.2162/29.08.2022; 

- Contractul de prestari servicii ru·. 25839/21.11.2022 - ,,Elaborare a Cererii de 
finantare, inclusiv documentele suport ~i fotocmirea documentatiilor de atribuire a 
contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul ,,Recipiente de colectare 
a de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management Integrat 
al De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", focheiat 111tre Consiliul Judetean Bistrita
Nasaud ~i EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.; 

- prevederile art. 5 lit. f din Normele pentru constituirea, alimentarea ~i utilizarea 
Fondului de 111tretinere, 111locuire ~i dezvoltare, aprobate prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea ~i utilizarea Fondului de 
1ntretinere, 111locuire ~i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea 
Uniunii Europene, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (1) lit.e ~i art.14 alin.(4) din Legea ru·.273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile a1t. 44 alin. (3) din Legea ru·. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 



- prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate tn cadrul operatiunilor finanfate prin programele operationale, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiara a instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 218/201 2 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale ~i utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
40/201 5 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- att. 5, alin. (2), lit. a) ~i art. 16, alin. ( 4), lit. a) din Statutul actualizat al 
Asociatiei; 

- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenfa decizionala in 
administrafia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1 ), alin. (2) lit. b) ~i d), alin. ( 4), lit. d), 
alin. (7) lit. i) ~in), art. 139, alin. (1) ~i alin. (3) lit. d) ~ii) ~i art. 196 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTA.RA~TE: 

Art.I. Se aproba Memoriul tehnico-economic al proiectului ,,Recipiente de 
colectare a de~eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management 
Integrat al De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", 1n vederea depunerii proiectului 
spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), 
Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu 1n conditii de management 
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3 .1. Reducerea numarului depozitelor 
neconforme ~i cre~terea gradului de pregatire pentrn reciclare a de~eurilor tn 
Romania, 1n forma prevazuta In Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Se aproba Indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de 
colectare a de~eurilor pentrn Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management 
Integrat al De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", prevazuti 1n Anexa nr. 2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se 1mputernice~te domnul BALAJAN GHEORGHE reprezentant al 
Consiliului Local Dumitra In Adunarea Generala a A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud sa 
voteze ~i sa semneze Ill cadrul Adunarii Generale a Asociatiei, documentele aprobate 
la art. 1 ~i 2 din prezenta hotarare. 



Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afi~are pe pagina 
www.primariadumitra.ro 1n Monitornl oficial local. 

Art.5. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se i'ncredinteaza primarul 
comunei Dumitra. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al 
comunei Dumitra Institutiei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud, Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 1n 
judetul Bistrita-Nasaud ~i Primarului comunei Dumitra. 

PROJECT DE HOTARARE INITIAT DE 
PRIMAR, 

GHEORGHE BALAJAN 

NR. 5 
DIN 18.01.2023 

' 

A VIZ DE LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

MARIA-VETURIA BODIU-MURE~AN 



lndicatori tehnico-economici din care: 

1. Indicator! economici: 

Nr.crt Denumlre 

I 

1.1 

1.2 

1.3 

II 

Ill 

Deflcltul de flnantare din care: 

GRANT VE 

Contributie bugetul de stat 

Contributie de la Bugetul local 

Co-flnanfarea beneficlar 

TOTAL PROIECT 

2. lndlcatori tehnlci din care 

2.1. lndlcatorl de rezultat 

Denumlre indicator 

Cheltuiell 

% 
elfglblle 

Lei 

80% 46.567.989,90 

85%din I 39.582. 791,42 

13% din I 6.053.838,70 

2% din I 931.359,78 

20% 11.641.997,49 

100% 58.209.987,38 

Unltate de 

masura 

2S25 
Cantitatea de de~euri biodegradabile 

MIi. tone/an 
depozitata 

2S26 
Rata de reciclare a de~eurilor % din de~eurile 

menajere ~i similare colectate 

2.2indicatori de realizare imedlata (suplimentari. de reallzarel 

Cheltulell 
neellglblle 

PRETURI CURENTE 

Lei 

10.985.686,44 

10.985.686,44 

lnalnte de 

proiect 

2022 

0,0367 

6,55% 

1. Recipiente de colectare a de~eurilor reciclabile de hartie/carton 240 I Bue 

2. Recipiente de colectare a de~eurilor reciclabile de plastic/metal 240 I Bue 

3. Recipiente de colectare a de~eurilor reclclabiie de stlcla 120 I Bue 

Total Bue. 

Total 

Lei 

46.567.989,90 

39.582. 791,42 

6.053.838,70 

931.359,78 

22.627.683,92 

69.195.673,82 

Dupa prolect 

2024 

0,0363 

27,74 % 

83.443 

21.443 

83.443 

188.329 



ASOCIATIA DE DEZ VOL TAl1E INTl:RCOMUNITl\11/\ 
Pf:NTflU GL:STIONAfU:A lNrnGnATA A 
DI;~EUIUL011 MUNICIPAi.i': lN JUDETUL 
DISTIUTA· NASAUD 

Nr. 2 din 12.01.2023 

I\IOTA DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a de$eurilor 
pentru Dezvoltarea $i IV/odernizarea Sistemului de Management 

Integrat al Defeurilor din Judetul Bistrifa-/Vasaud"'in vederea finantarii 
prin POIM 2014-2020 

In cadrul Proiectului 11Sistem de management integrat al de~eurilor solide 1n 
judetul Bistrita-Nasaud" CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385, finantat 
prin POS Mediu 2007-2013 au fost realizate urmatoarele investitii': 
- Echipamente pentru colectarea separata a de$eurilor reciclabile $i reziduale: 

2238 containere semiTngropate de 3 me pentru colectarea fractiilor de 
hartie/carton, plastic/metal, sticla $i reziduale, dispuse 1n baterii de 4,3 sau 2 
containere, Tn functie de fractiile colectate, amplasate pe un numar de 968 
platforme de colectare amenajate 1n zona de case din mediul urban $i rural din 
judetul Bistrita-Nasaud; . 

Containere pentru colectarea de$eurilor reziduale - 81.800 pubele de 
120 I. 

- Constructia a 5 statii de transfer: 
Statia de transfer Nasaud; 
Statia de transfer Sangeorz-Bai; 
Statia de transfer Beclean; 
Statia de transfer Galatii Bistritei; 
Statia de transfer Bistrita (Valea Boilor). 

Constructia a 5 Centre de colectare a de$eurilor voluminoase, DEEE $i 
menajere periculoase, din care 3 centre 7n cadrul Statiilor de transfer Beclean, 
Nasaud $i Sangeorz-Bai $i 2 Centre de colectare Tn Bistrita (Vii~oara ~i Narciselor). 

- Constructia Centrului de Management Integrat al De$eurilor (CMID) Tarpiu, 
care include: 

- Statie de sortare a de~eurilor reciclabile colectate separate, cu capacitate 
proiectata de 13.000 tone/an; 

- Statie de compostare a de$eurilor biodegradabile verzi, cu capacitatea 
proiectata de 12.000 tone/an; 

11XSTRlT/\, Str. Crinilor, Nr. 8, Mezattin 
CUX: RO 24003861, 13ANCA TRANSlLVANrA, Y.BAN: ROGGBTfl.LO0G01202R09853XX 
TEL. / P/\X: 0363, 730.189; r::MAIL: office@adic.leseurilm.ro, Wt:B: www.c1cliclcseurllm.ro 
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- Depozit ecologic conform, capacitatea totala proiectata pentru de~euri a 
depozitului de aproximativ 1,3 milioane me (pentru 20 de ani); prima celula 
construita, capacitate proiectata a primei celule de depozitare de~euri de cca. 
391.550 tone. 

Inchiderea $i ecologizarea a 4 depozite urbane neconforme (Bistrita, 
Nasaud, Sangeorz Bai, Beclean) si a depozitelor rurale existente neconforme. 

In prezent, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud sunt necesare investitii pentru 
dezvol tarea $i modernizarea Sistemului de Management Integrat al De$eurilor din 
Judetul Bistrita"Nasaud, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a 
de$eurilor 1n conditii de management eficient al resurselor, care sa asigure 
cre$terea standardului de viata al populatiei $i 1mbunatatirea calitatii factorilor de 
mediu din judet. . 

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (2014-2020) se acorda 
finantari nerambursabile pentru proiecte de investitii $i pentru pregatirea 
proiectelor 1n sectorul de de$euri, 1n cadrul Axei Prioritare 3 .Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu 1n conditii de management eficient al resurselor, 
Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului depozitelor neconforme $i 
cre$terea gradului de pregatire pentru reciclare a de$eurilor 1n Romania. 

Avand 1n vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3, OS 3.1, 
Judetul Bistrita-Nasaud intentioneaza sa obtina finantare · pentru proiectul 
,,Recipiente de colectare a de$eurilor pentru Dezvoltarea ~i 
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De~eurilor din 
Judetul Bistrita-Nasaud11

, proiect de tip A, A2. - //Proiecte noi 
integrate/individua/e fn acord cu prevederile PNGD $i p!anurile Jude,tene de 
gestionare a de9ewi!or adoptate ln anu/ 2020 9i care sa fie complementare, dupa 
ca4 invest(tii!or deja rea/izate, contribuind astfe/ la sustenabilitatea sisteme!or de 
management integrat fn vederea conformarii cu prevederi!e directive/or ap!icabi!e 
sectorului, // 

In vederea elaborarii ~i depunerii spre finantare a proiectului ,,Recipiente 
de colectare a de~eurilor pentru Dezvoltarea $i Modernizarea Sistemului 
de Management Integrat al De~eut'ilor din Judetul Bistrita-Nasaud" a 
fost 7ncheiat Contractul de prestari servicii nr.25839/21.11.2022 - ,,Elaborare a 
Cererii de finantare, inclusiv documentele suport $i 7ntocmirea documentatiilor de 

13lSrRITA, Str, Crlnilor, Nr. 8, Mezm1i11 
CUI: RO ?.4003061, BANCA TR/\NSXLVANX/\, Y.13/\N: RO66BTlll00601202R09853XX 
TEL. / FAX: 0363,730,:l89; EMAXL: office@mlicleseurih11.ro, WEB: www.acllcleseurllm.ro 
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atribuire a contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul 
,,Recipiente de colectare a de$eurilor pentru Dezvoltarea $i Modernizarea 
Sistemului de Management Integrat al De$eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud", 
1ntre Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud $i Societatea 
EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca. 

Prin adresa nr. IVAa/579/ 10.01.2023, 1nregistrata la sediul ADI De$euri 
Bistrita-Nasaud sub nr. 199/ 12.01.2023, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 
t ransmite Memoriul tehnico-economic al Proiectului 11Recipiente de co/ectare a 
de9eurilor pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemu/ui de Management 
Jntegrat al De~eurilor din Judetul Bistrla-Nasaud/~ 

Conform Memoriului tehnico-economic, Proiectul contribuie la pregatirea 
pentru reutilizare $i reciclare a de$eurilor municipale, obiectiv stabilit la nivel 
national prin Planul National de Gestionare a De$eurilor, respectiv, la nivel 
judetean prin Planul Judetean de Gestionare a De$eurilor 1n judetul Bistrita
Nasaud. 

Realizarea Proiectului "Recipiente de colectare a de$eurilor pentru 
Dezvoltarea $i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De9eurilor din 
Judetul Bistrita-Nasaud" are la baza urmatoarele considerente: 
- modificarile impuse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de§eurilor, a Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i a de~eurilor de 
ambalaje §i a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, privind colectarea de la ,,poarta casei" a de$eurilor reciclabile; 
- dinamica populatiei $i tendinta de tre$tere a . numarului de utilizatori, prin 
1ntoarcerea 1n judet a unui numar semnificativ de cetateni; 
- cererea constanta de pubele din partea U.A.T.-urilor din judetul Bistrita-Nasaud; 
- inexistenta pubelelor pentru colectarea de$eurilor fractiilor hartie+carton $i 
sticla; 
- numarul insuficient de pubele existente la nivelul U.A.T.-urilor judetului pentru 
colectarea fractiei plastic+metal; 
- numarul (In cre~tere) de gospodarii din zona de case din judet: 83.448, conform 
adreselor transmise de catre UAT-_urile din judetul Bistrita-Nasaud; 

BISTRXTA, Str, Crinllor, Nr, 8, Mezanln 
CUI: RO 24003861., DANCA Tl1ANSII.VANXA, XOAN: ROGGBTRL.00601 202R09853XX 
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- necesitatea derularii 1n bune conditii a colectarii selective $i cre$terea gradului 
de reciclare $i de valorificare a de$eurilor generate, avand ca efect reducerea 
costurilor legate de gestionarea de$eurilor; 
- asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de$eurilor de 100% atat ,n zonele 
urbane cat $i ,n cele rurale ale judetului Bistrita-Nasaud, prin dotarea cu pubele; 
- necesitatea reducerii impactului asupra mediului $i a riscurilor asupra sanatatii 
umane date de modul necorespunzator de gestionare a de$eurilor. 

De asemenea, ,n conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului Cap.2 
- E/igibilitatea proiectulw~ Subcapitolu/ 2.2.1 - Regu/i de eligibilitate pentru 
proiectele noi de invest~lit~ Proiectul ,,Recipiente de colectare a de$eurilor pentru 
Dezvol tarea $i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al De$eurilor din 
Judetul Bistrita-Nasaud" 1ndepline$te urmatoarele conditii: 

- Proiectul se rncadreaza 1n categoriile de actiuni finantabile mentionate rn 
POIM $i rn categoriile de proiecte mentionate rn Ghidul Solicitantului, 
corespunzatoare AP 3, OS 3.1, iar perioada de implementare a proiectului se 
rncadreaza ,n perioada de eligibilitate a cheltuielilor (1ntre 01.01.2014 §i 
31.12.2023); 

- Obiectivele proiectului sunt 1n concordanta cu actiunile obiectivului 
specific 3.1. $i cu activitatile eligibile prezentate rn Sectiunea 1.3.2. din Ghidul 
solicitantului si cu Planul National de Gestiune a Deseurilor si Planul Judetean de 

, , I I I 

Gestionare a De$eurilor ,n judetul Bistrita-Nasaud; 
- Activitatile proiectului nu au fost finantate ,n ultimii 5 ani §i nu sunt 

finantate rn prezent din alte fonduri publice, altele decat ale solicitantului; 
- Proiectul respecta conditionalitatile incluse rn proiectul corespondent 

finantat ,n perioada 2007-2013, asumate de catre Beneficiar pana la data de 
depunerii proiectului; 

- Bugetul proiectului respecta indicatiile legislatiei privind eligibilitatea 
cheltuielilor; 

Activitatile derulate ,n cadrul proiectului respecta legislatia 
nationala/comunitara $i regulile ,n domeniul egalitatii de §anse, dezvoltarii 
durabile, achizitiilor publice, informarii, publicitatii ~i ajutorului de stat; 

- Proiectul include descrierea clara a legaturii cu alte finantari sau alte 
proiecte finantate din fonduri comunitare sau nationale; 

BXSTRITA, st,·. Cl'it1ll01·, Nr. o, Mcz«lllll 
cur: 110 24003861, 13ANCA TRANSII.V/\NIA, Y.BAN: RO6GBTRL00601202R09853XX 
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- Nu sunt propuse spre finantare operatiuni care au fost 1ncheiate 1n mod 
fizic sau implementate integral la data deciziei de a investi $i pentru care toate 
platile aferente au fost efectuate iar contributia publica relevanta a fost platita 
beneficiarului. 

In cadrul Memoriului tehnico-economic, sunt prevazute urmatoarele: 
A. In cadrul proiectului se vor achizitiona urmatoarele produse: 
1. 21.443 bucati - recipiente pentru colectarea de~eurilor fractia 

plastic+metal - europubele de 240 litri pentru gospodariile din zona de case din 
mediul urban §i rural din Judetul Bistrita-Nasaud, care nu au fost dotate de catre 
Operatorul de colectare §i transport al de$eurilor (acesta a pus la dispozitia 
utilizatorilor din zona de case din mediul urban §i rural din Judetul Bistrita-Nasaud 
un numar de 60.000 de recipiente, la care se adauga 2.000 de recipiente 
achizitlonate 1n anul 2022 de catre Judetul Bistrita-Nasaud); 

2. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea de~eurilor fractia sticla-
europubele de 120 litri, pentru toate gospodariile din zona de case din mediul 
urban §i rural din Judetul Bistrita-Nasaud; 

3. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea de~eurilor fractia 
hartie+carton - europubele de 240 litri pentru toate gospodariile din zona de case 
din mediul urban §i rural din Judetul Bistrita-Nasaud; 

B. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului sunt: 
lndicatori tehnico-economici din care: 

1. Indicatori economici: 

Cheltulell ellglblle 

Nr.crt Denumlre % 

Lei 

I Deflcltul de flnantare din care: 80% 46.567 .989,90 

1.1 GRANTUE 85% din I 39.582. 791,42 

1.2 Contribufie b11get11/ de stot 13% din I 6.053.838, 70 

1.3 Co11trib11//e de la Ougetu/ loca/ 2%din I 931.359,78 

II Co-flnaniarea beneflclar 20% 11.641.997,49 

Ill TOTAL PROIECT 100% 58.209.987,38 

2, Indicatol'i tehnici din care 

BISTRITJ\, Str. Cri11ilo1·, Nr, 8, Mczflnln 

Cheltuiell 
neellglblle 

PRETURI CURENTE 

Lei 

10.985.686,44 

10.985.686,44 

CUI: RO ?.t'l0038Gl, DANCA THJ\NSILVANXA, WAN: 11O6GIJTHL00G0:l20?.11098!.>3XX 
TEI.. / FAX: 0363.'/3 0.:l.89; t:MJ\r l.: offlcc@ncliclese11rllm.ro, Wl:13: www.nclicl eseuril>11.ro 

Total 

Lei 

46.567.989,90 

39.582. 791,42 

6.053.838,70 

931.359,78 

22.627.683,92 

69.195.673,82 
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MiOCJ/\TII\ DE Dl: ZVOL.'fl\lll: XN'frm.COMUNITI\RA 
Pl:NTfW GESTION/\RE/\ INTC:GR/\TA I\ 
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IUSTrUTJ\-NASAUD 

2.1. Indicatori de rezultat 

Denumire indlcc1 tor Unltate cle masura 

Cantitatea de de$eurl biodegradabile 
Mil. tone/ an 

depozitata 
Rat a de reclclare a de$eurilor menajere % din de$eurile 
~i similare colectate 

lnalnte de 
prolect 
2022 

0,0367 

6,55% 

2.2 Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de realizare) 

Reciplente de colectare a de$eurilor reciclabile de hartie/ ca rton 240 I Ouc 
Recipiente de colectare a de$eurilor reciclabile de plastic/ metal 240 I Ouc 
Recipiente de colectare a de$eurllor reciclabile de sticla 120 I 0uc 

Total Bue. 

Dupa prolect 
2024 

0,0363 

27,74 % 

83.443 
21.1143 
83 .443 
188,329 

Mentionam ca investitiile propuse prin Proiectul //Recipiente de colectare 
a de~eurilor pentru Dezvoltarea $i Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud" aferent 
componentei de colectare $i transport al de$eurilor municipale 1n judetul Bistrita
Nasaud au la baza prevederile Planului Judetean de Gestionare a De$eurilor 1n 
judetul Bistrita-Nasaud 2020-2025, aprobat 7n baza Hotararea Consiliului Judetean 
Bistrita-Nasaud nr.51 din 28.04.2021, care a fost supus procedurii de evaluare 
strategica de mediu fiind emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita
Nasaud a Avizului de mediu nr. 1 din 19.04.2021 $i continua astfel programul de 
dezvoltare a infrastructurii de gestionare a de9eurilor clerulat anterior de Consiliul 
Judetean Bistrita-Nasaud ~i cofinantate din fonduri disponibile prin Programul 
Operational Sectorial Mediu 2007-2013, contribuind astfel la sustenabilitatea 
sistemului de management integrat al de9eurilor, 1n vederea conformarii cu 
prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a de$eurilor (Directivei 
99/31/EC privind depozitarea de$eurilor 9i Directivei Cadru a de9eurilor 
(2008/98/EC). 

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a constituit $i alimentat 
un fond de rezerva denumit Fondul de 1ntretinere, 1nlocuire ~i dezvoltare, pentru 

r============:::;::;:::::==::!:1:1:a:c:===::::i:.:.::::i:::=::=::::.m=-=::mii:.llll:llma:.:c::===i 
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Judetul Bistrita-Nasaud, beneficiarul Proiectului Sistem de Management Integrat 
al De$eurilor Solide in judetul Blstrita-Nasaud nr.CCI 2007 RO 161 PR 013. 

Potrivit prevederilor art. 5, lit. f) din Normele pentru constituirea, 
alimentarea $i utilizarea Fondului de intretinere, 7nlocuire ~i dezvoltare, aprobate 
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 
alimentarea §i utilizarca Fondului de 7ntretincre, inlocuire ~i dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de 
asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, cu modificarile §i 
complctarile ulterioare operatorul/ unitatea administrativ-teritoriala care 
beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene 
poate utillza Fondul FIID pentru "plata cofinantarii proiectelor care beneficiaza de 
asistenta financiara nerambursabila". Prin urmare, plata cofinantarii va fi 
efectuata din Fondul FIID. 

Tinand cont de faptul ca, termenul limita de depunere a Cererilor de 
Finantare este data de 17.02.2023, in conformitate cu Ordinul Ministerului 
Investitiilor ~i Proiectelor Europene nr. 3232/20.12.2022 ~i avand in vedere cele 
prezentate, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare privind 
aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor tehnico
economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a de~eurilor pentru 
Dezvoltarea ~i Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 
De~eurilor din Judetul Bistrita-Nasaud" in vederea finantarii prin POIM 
2014-2020, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/ 
2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 

Prezenta nota de fundamentare a fost 7ntocmita de aparatul tehnic al ADI 
De~euri Bistrita-Nasaud 7n conformitate cu dispozitiile art. 89 alin. (4) OUG 
57/2019 pentru a aprecia necesitatea aprobarii Proiectului de hotarare anterior 
mentionat, urmand a fi supusa analizei membrllor Asociatiei, care vor decide 7nsa 
asupra acestei aprobari . 

Director executiv 
Cristia!l Mjl~~ULAE 
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