
Conferinta de informare publica pentru promovarea proiectului
"Sistem de management integrat al deseurilor solide in [udetul Giurgiu"

Consiliul Judetean Giurgiu a organizat, joi, 14 aprilie 2011, cea de-a doua conterinta
de informare publica avand ca terna .Avantaiete colectarii selective a deseurilor ~i
implementarea unui sistem de management integrat al acestora in judetul Giurgiu
". eveniment care s-a destasurat in Sala de consiliu din cadrul Primariei Bolintin
Vale.
Scopul acestei rnanitestari este acela de a asigura inform area publicului cu privire la
principalele avantaje ale implementarii Proiectului "Sistem de management integrat
aJdeseurilor solide in judetul Giurgiu", atat prin diseminarea mtorrnatiilor de interes
general, cat ~i prin dezbaterea problemelor Intampinate, a solutiilor propuse si
totodata prin prezentarea stadiului actuaJ de evolutie al acestui Proiect co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Reqionala.
Proiectul are 0 valoare total a eligibila conform POS Mediu de 103.654.311 lei, din
care 82.923.449 lei reprezinta contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin
Fondul European de Dezvoltare RegionaJa. Proiectul i~i propune implementarea
unui sistem de management integrat al deseurilor pentru tot judetul Giurgiu, care
sa fie in concordanta cu Directivele UE ~i leqlslatia Rornanlel, in scopul elirninarii
impactului asupra mediului ~i a riscurilor asupra sanatatii umane date de modul
necorespunzator de gestionare a deseurilor in prezent.
Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Judetean Giurgiu. Prin acest proiect,
de care vor beneficia aprovimativ 297.859 locuitori, vor fi construite un depozit
judetean de deseuri la standarde europene, 0 statie de sortare a deseurilor ~i 0
statie de compostare, toate situate in locaJitatea Frate~ti, precum ~i alte facilita~ de
colectare a deseurilor (platforme ~i centre de colectare).
De asemenea, vorfi Tnchise ~iecologizate 2 depozite urbane de deseuri neconforme
situate in localitatite Giurgiu ~i Bolintin Vale ~i vor ti achizitionate echipamente de
colectare a deseurilor.
Realizarea proiectulului va imbunata~ standardul de viata al intregii populatii a
judetului prin asigurarea unui management adecvat aJ deseurilor. De asemenea,
proiectul va reduce si/sau va elimina impactul depozitarii necontrolate a deseurilor
asupra mediului.
Pe langa aceste beneficii, ca tn cazul altor proiecte majore de constructie, proiectul
va avea un impact pozitiv datorita cresterii oportunitatilor de angajare. Aceasta
inseamna ca proiectul va genera locuri de munca pe perioada de constructe si de
exploatare.
Printre obiectivele principaJe ale proiectului se reqasesc atingerea unei rate
de colectare a deseurilor de 100% ln mediul urban ~i de 90% Tn mediul rural,
conformarea cu Directiva Uniunii Europene referitoare la depozitarea deseurilor,
promovarea reciclarii deseurilor biodegradabile !?idin ambaJaje ~i cresterea gradului
de intormare a populatiei cu privire la colectarea separata ~i reciclarea deseurilor.
La acest eveniment au fost invitati sa participe atat reprezentantii prlmariuor din
partea de nord a judetului Giurgiu, cat ~i reprezentanti ai partilor implicate activ
in implementarea acestui proiect. De asemenea, sunt invltati reprezentati ai
orqanizatiilor non-guvernamentaJe de mediu, ai unitatilor de invatamant, precum ~i
reprezentanti ai presei locale.
Pe parcursul conterintel. au luat cuvantul atat reprezentanti de searna ai Consiliului
Judetean Giurgiu, ai Unita~i de Implementare a Proiectului, cat ~i ai consultantilor
~i antreprenorilor care vor reaJiza acest proiect. Au fost dezbatute problemele
intampinate pana in prezent Tn implementarea Proiectului ~i au fost prezentate
etapele ce urrneaza a fi parcurse pana la finaJizarea acestei lnvestitii de mare
irnportanta pentru viitorul locuitorilor judetului Giurgiu. Aceasta conferinta va fi
urrnata Tnperioada imediat urmatoare de alt eveniment similar care se va organiza
in orasul Mihaile~ti, judetul Giurgiu.
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Ace te sume nu ni le putem
permite din bugetullocal, ~i asa
insuficient, asa ci sperm sa
obtinem fonduri din programe
guvemamentale au chiar din
fonduri europene", spunea
Costel Caripanceanu.
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deveni e aproape
imposibili, iar Polifia era pe
punctul de a inchide acel
tronson de drum... Initial,
acea groapa ar fi trebuit
inchisa pana in 2014, insa,
fiindcl Bolintin face parte
din proiectol "Sistem
integrat de management at
deseurilor din judetul
Giurgiu", termenul-limita a
fost devansat. in a, pana
atunci, Primaria din Bolintin
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erviciul de alubrizare,
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impotriva autoritatilor de
acolo s-au luat masuri; este
vorba despre dona amenzi -
una de 600 de milioane de
lei vechi, aplicata in
ianuarie, ~i una de un
millard de lei, aplicata in
urma cu eateva me, dar i de
o plangere penala inaintata
la Serviciul de Investigare a
Fraudelor, pentru infractmni
la Legea Mediului.
Deocamdata, niciuna din
aceste masuri nu a avut
rezuJtate concrete, msa
speram ca, macar in eeasul
al doisprezecelea, problema
de acolo sa se rezolve,
intr-un fel sau altul", a
precizat comisarul ef al
Giirzii de Meiliu Giurgiu,
Clara Adam.
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