
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Master Planului pentru 

Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov realizat  ca 
urmare a consultanţei „Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii 

portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”   

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrată cu nr. ............ din .......................;

- Raportul   direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat cu nr............... din ............................;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public al judeţului,

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare europeană; 

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului; 

- Directiva cadru a deşeurilor nr. 2008/98/CE,

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,



- Art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea  de  Guvern  nr.  1470/2004  privind  aprobarea  Strategiei  naţionale  de 

gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificată 

şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 358/11.04.2007,

- Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată şi 

completată.

În conformitate cu prevederile  art. 91 alin.(1) lit.”b”, coroborat cu prevederile art. 3, 

lit. ”f” şi  art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă   Master  Planul  pentru  Sistemul  de  Management  Integrat  al  

Deşeurilor în judeţul Ilfov realizat  ca urmare a consultanţei „Sprijin pentru AM 

POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din 

POS Mediu” prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr...................

Din ..............................



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere angajamentele pe care România şi le-a asumat prin Tratatul 

de  Aderare  la  Uniunea  Europeană  şi  prevederile  directivelor  CE,  regulamentele 

Parlamentului European şi ale Consiliului Europei cu privire la protecţia mediului, 

dar mai ales ţinând cont că politicile UE din domeniul managementului deşeurilor 

evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include 

construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a 

producerii  deşeurilor  şi  reciclarea  lor,  s-a  încheiat  între  Ministerul  Mediului  şi 

Pădurilor  şi  consorţiul  de  consultanţi  EPEM  SA  Grecia/ISPE  SA  România  un 

Contract de asistenţă tehnică cu nr. 9088/EGU/09.11.2009 „Sprijin pentru AM POS 

Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS 

Mediu”. 

Master Planul pentru judeţul Ilfov este o componentă a proiectului  „Sprijin 

pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin 

Axa 2 din POS Mediu”, iar principalul rezultat este Planul de Investiţii pe Termen 

Lung.



Scopul proiectului este de a asigura îndeplinirea tuturor condiţiilor de natură 

tehnică,  financiară,  instituţională  şi  de  mediu  care  asigură  accesarea  finanţării 

investiţiilor  aferente  proiectului  Sistem de  Management  Integrat  al  Deşeurilor  în 

judeţul Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de Beneficiar al Contractului de asistenţă 

tehnică amintit mai sus, asigură suportul în vederea pregătirii proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor, se implică în toate fazele pregătirii documentaţiei 

aferente  aplicaţiei  de  finanţare,  pune  la  dispoziţia  Consultantului  date  socio-

economice,  informaţii  privind  sistemele  şi  instalaţiile  existente  finanţate  prin  alte 

surse, etc.

Consultantul, consorţiul EPEM/ISPE, oferă asistenţă tehnică pentru întocmirea 

aplicaţiei  de  finanţare  şi  a  documentelor  suport  pentru  realizarea  unui  sistem de 

management  integrat  al  deşeurilor  în  judeţul  Ilfov,  de  asemenea,  elaborează 

documentaţia  de  atribuire  şi  acordă  sprijin  în  derularea  procedurilor  în  fazele  de 

ofertare şi contractare a componentelor aferente din planul de achiziţii,  în vederea 

obţinerii  suportului  financiar  din  FEDR,  concepe  şi  propune  proiectul  Sistem de 

Management  Integrat  al  Deşeurilor  la  nivel  judeţean,  pe  baza  soluţiei  celei  mai 

eficiente din punct de vedere tehnic şi economic: poziţia investiţiilor din punct de 

vedere al existenţei condiţiilor, dar şi al costurilor de transport, sisteme de colectare, 

număr de operatori, etc.

Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

      VICEPREŞEDINTE,                           VICEPREŞEDINTE,



      Cristina MANICEA                            Mihai BARBU

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ………2012

RAPORT

Având în vedere angajamentele pe care România şi le-a asumat prin Tratatul 

de  Aderare  la  Uniunea  Europeană  şi  prevederile  directivelor  CE,  regulamentele 

Parlamentului European şi ale Consiliului Europei cu privire la protecţia mediului, 

dar mai ales ţinând cont că politicile UE din domeniul managementului deşeurilor 

evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include 

construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a 

producerii  deşeurilor  şi  reciclarea  lor,  s-a  încheiat  între  Ministerul  Mediului  şi 

Pădurilor şi consorţiul de consultanţi EPEM/ISPE un  Contract de asistenţă tehnică 

cu nr. 9088/EGU/09.11.2009 „Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii 

portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”. 

Master Planul pentru judeţul Ilfov este o componentă a proiectului  „Sprijin 

pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin 



Axa 2 din POS Mediu”, iar principalul rezultat este Planul de Investiţii pe Termen 

Lung.

Scopul proiectului este de a asigura îndeplinirea tuturor condiţiilor de natură 

tehnică,  financiară,  instituţională  şi  de  mediu  care  asigură  accesarea  finanţării 

investiţiilor  aferente  proiectului  Sistem de  Management  Integrat  al  Deşeurilor  în 

judeţul Ilfov.

La elaborarea Master Planului s-a ţinut seama de toate elementele de planificare    

     din domeniul gestionării deşeurilor existente în prezent la nivel naţional, regional şi   

     judeţean, de prevederile documentelor de planificare existente sau în curs de 

     elaborare, cât şi de Directiva cadru a deşeurilor nr. 2008/98/CE, Legea nr. 211/2011 

     privind regimul deşeurilor şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia 

    mediului.

Sistemul  actual  de  gestionare  a  deşeurilor  în  judeţul  Ilfov  nu  este  un  sistem 

integrat  care să respecte prevederile legislative şi să asigure atingerea obiectivelor şi 

ţintelor stabilite prin planurile de gestionare a deşeurilor.

Deşi  colectarea  separată  a  deşeurilor  menajere  este  o  obligaţie  legislativă,  în 

prezent  în  judeţul  Ilfov  nu  este  încă  implementată  colectarea  separată  a  deşeurilor 

reciclabile în toate localităţile.

Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor care urmează a fi implementat trebuie 

să  asigure  îndepărtarea  de  la  depozitare  pentru  aproximativ  50%  din  cantitatea  de 

deşeuri reziduale generată în anul 2016.

Necesarul de investiţii pentru sistemul integrat de management al deşeurilor este 

de circa 22,6 milioane euro(preţuri constante), din care aproximativ 15,3 milioane euro 

sunt investiţii aferente proiectului finanţat prin POS Mediu. 



În  urma efectuării  Studiului  de Fezabilitate  vor  fi  finalizate  toate  analizele  de 

ordin  tehnic,  financiar  şi  economic,  Master  Planul  modificându-se  corespunzător, 

urmând să stea la baza aplicaţiei de finanţare.

Drept pentru care am întocmit Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem 

spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI      DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

            Director Executiv, Director Executiv,

      Ionel NAE                          Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,
Mihaela RADU


