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Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri Bolintin Vale 

 

 

Săptămâna trecută a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor de închidere a 
depozitului neconform de deşeuri de la Bolintin Vale. 

Reabilitarea şi închiderea depozitelor neconforme de deşeuri urbane s-a realizat prin 
proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”, al cărui 
beneficiar este Consiliul Judeţean Giurgiu,care are o valoare de 112.846.243 lei fără TVA, din 
care finanţarea nerambursabilă din FEDR, acordată prin intermediul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu 2007-2013, este în valoare de 82.923.449 lei. 

Închiderea depozitelor neconforme este o cerinţă şi o obligativitate care rezultă din 
angajamentele naţionale de a aplica directivele europene în domeniul managementului 
deşeurilor, precum şi din necesitatea de reducere la minim a impactului acestora asupra 
mediului şi sănătaţii umane. 

Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect a fost acela de a salubriza suprafaţa 
ocupată de depozitul neconform din Bolintin Vale şi de a fi reintegrat în contextul peisagistic 
natural, în conformitate cu Normativul Tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat de 
Ordinul  ministrului mediului şi gospodăririi apelor 757/2004.  

Amplasamentul Bolintin are o suprafaţă de 2 hectare, este localizat în partea estică a 
judeţului Giurgiu, la cca 300 m de autostrada Bucureşti-Piteşti.  

In calitate de Antreprenor Asocierea Marcor Ebro S.A., Copisa Constructora Pirenaica 
S.A. şi Interdevelopement S.R.L a executat lucrările de închidere a depozitului urban 
neconform din Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, implementând măsurile de protecţie 
corespunzătoare pentru a proteja mediul înconjurător, astfel încât să fie reduse la minim 
potenţialele efecte asupra mediului înconjurător (apă de suprafaţă, apă subterană, aer, sol) 
şi alte riscuri ulterioare pentru sănătătea populaţiei. 

În acelaşi timp, acest contract a urmărit să îmbunătăţească aspectul peisajului şi să 
asigure un mediu natural sănătos pentru generaţiile viitoare. 

Proiectul de reabilitare şi închidere a depozitului de deşeuri a prevăzut execuţia 
următoarelor lucrări: 

 Sistematizarea depozitului 

 Impermeabilizarea şi acoperirea depozitului  

 Construirea unui sistem de colectare şi evacuare a apelor de precipitaţii 

Comunicat de presă 



 

 Construirea sistemului de degazare a depozitului  

 Construirea sistemului de monitorizare a apei freatice  

Finalizarea lucrărilor de închidere la depozitul neconform de la Bolintin Vale, conferă 
posibilitatea judeţului Giurgiu de a se alinia la standardele europene cu privire la protecţia 
mediului. 

Informaţii suplimentare referitoare la proiect pot fi solicitate la sediul Unităţii de 
Implementare a Proiectului, telefon 0346566903, e-mail: uip.cjgiurgiu@gmail.com, persoană 
de contact Simona Dumitrescu – expert relaţii publice. 
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