
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a 

contribuţiei Consiliului judeţean Alba la finanţarea proiectului 
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial MEDIU 
 
 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 decembrie 2011, 
 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”; 
- Raportul comun al Direcţiei Tehnice şi al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete nr. 
15299/29.11.2011; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 18 din 27.02.2009 privind asocierea judeţului 

Alba cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea Asociaţiei de 
dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 49 din 26.03.2009 privind aprobarea Master 
Planului proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” 
şi a „Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”; 

Văzând: 
- Adresa Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu din 

cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 142320/AM/29.11.2011; 
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 1/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate şi ai indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ; 
- GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru Axa Prioritară 2 POS – Mediu “Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric” – Domeniul major de intervenţie 1: “Dezvoltarea sistemelor de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţionale. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 91 alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

În temeiul art. 97 şi a art. 115-(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 
 



HOTĂRĂRE 
 
Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, prevăzuţi în Anexă – parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  Se aprobă contribuţia Consiliului judeţean Alba la finanţarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” în valoare de 17.816.458 Euro (preţuri 
curente, inclusiv TVA) compusă din: 

• Contribuţia proprie a beneficiarului – 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, în valoare de 
866.208 Euro; 

• Diferenţa de finanţare (non funding gap) în valoare de 3.894.287 Euro; 
• Alte cheltuieli decât cele eligibile, în valoare de 1.556.846; 
• TVA în valoare de 11.499.117 Euro, din care se va rambursa TVA-ul aferent cheltuielilor 

eligibile în valoare de 10.234.214 Euro. 
 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor; 

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba. 

 
 
 
 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                       Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 
 

 
 

 
 
 

Alba Iulia,14.12.2011 
Nr. 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA                                                                                         Anexa 
JUDEŢUL ALBA                                                   la Hotărârea Consiliului judeţean Alba   
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                    nr. 226/14.12.2011 
                                                                                              
 

 
 
 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI – SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL ALBA 

 
 
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 
AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al judeţului Alba; 
 
DESCRIERE: 
Prin proiect se prevede realizarea următoarelor investiţii: 

A. Centru de management integrat al deşeurilor – amplasament Galda de Jos ce 
cuprinde: 

- Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase compus din 2 celule de depozitare cu o 
capacitate totală de 1926000 mc; 

- Staţie de sortare: 43.000 tone/an; 
- Staţie de tratare mecano-biologică simplă: 85566 tone/an; 
- Construcţii auxiliare: clădire administrativă, parcare, ateliaer de întreţinere, magazii, 

spaţii sanitare, staţie de spălare autovehicule, post trafo, staţie de3 carburanţi, staţie de 
epurare; 

- Infrastructura de acces: drumuri de acces la obiectiv, poartă de acces şi control, drumuri 
interioare, parcări. 

B. Staţie de transfer Blaj cu o capacitate de 15000 tone/an; 
C. Staţie de transfer Tărtăria cu o capacitate de 33044 tone/an; 
D. Închiderea depozitelor neconforme – Prin proiect se prevede închiderea a şapte 

depozite urbane neconforme din judeţul Alba şi anume: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abrud, 
Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş. 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Cost total proiect:                60.260.643 euro (valoare totală cu TVA inclus, la cursul de schimb                
                                                                            al BNR de 1 Euro = 4,2476 lei din 27.07.2010) 
Din care C+M:                       44.721.579 euro 
    
Periada de realizare a investiţiei:         01/2012 – 09/2013 
 
 
Finanţarea investiţiei: din fonduri CE, alocaţii bugetare, fonduri proprii sau alte fonduri legal 
constituite cu destinaţia de investiţii. 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
 
 

 


