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PROIECT
HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare
Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'' în vederea finanțării
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5807/18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- prevederile capitolului 1.8.2 – Ratele de cofinanțare a proiectelor și capitolului 3.2.6-Alte
anexe la cererea de finanțare din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului
depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în
România;
- prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 34/25.02.2021 privind aprobarea Planului
Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025,
În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (5) lit. i), art. 182 alin. (1) și
(4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare
Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'', în vederea finanțării
acestuia prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 –
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1-Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ – Teritoriale
Județul Olt prin Consiliul Județean Olt, în cuantum de 193.552,70 lei, inclusiv TVA,
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului ”Sprijin pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții
Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'', respectiv
9.677.634,78 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe,
Arhitectului Șef al Județului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe
si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru
aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt si Instituției Prefectului –
Județul Olt.
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul
Olt'' în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții
Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'' în
vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt prin Consiliul Județean Olt
intenționează să depună în cadrul Apelului de proiecte: POIM/870/3/1/Reducerea
numărului depozitelor neconforme si creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România, proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat
de Management al Deșeurilor în Județul Olt”.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentațiilor tehnico-economice
necesare în vederea fundamentării proiectului ”Investiții Complementare Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Olt” pentru continuarea dezvoltării
infrastructurii de deșeuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 20142020.
Obiective specifice ale proiectului sunt:
- Asigurarea cadrului strategic de Planificare a dezvoltării Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor la nivelul județului;
- Elaborarea Aplicației de finanțare prin care se fundamentează necesitatea și
oportunitatea acordării finanțării nerambursabile pentru investițiile necesare
consolidării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Olt;
- Crearea cadrului de implementare a investiților necesare consolidării Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor în județul Olt;
- Promovarea investiților pentru consolidarea Sistemului de Management Integrat
al Deșeurilor în rândul actorilor interesați.
Prin implementarea acestui proiect se dorește realizarea studiului de
fezabilitate/DALI pentru investiții complementare Sistemului Integrat de Management al
Deșeurilor în Județul Olt, acordarea de asistență tehnică în vederea aprobării cererii de
finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile necesare finanțării investițiilor
propuse prin studiul de fezabilitate /DALI, întocmirea documentațiilor de atribuire și sprijin
acordat Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pentru atribuirea contractelor de
proiectare și execuție de lucrări, servicii și achiziție de utilaje/echipamente.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/25.02.2021 a fost aprobat Planul
Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025, document în care se
propune realizarea unor investiții pentru eficientizarea sistemului de colectare-tratare și a
fluxului de deșeuri, în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului
mediu, după cum urmează:
- Investiții suplimentare pentru colectarea separată a fluxurilor de deșeuri și
construire minim 8 centre de colectare prin aport voluntar;
- Modernizare stații de transfer existente;
- Modernizare stație de sortare existentă (Bălteni);
- Echipamente de transport deșeuri verzi din mediul urban;
- Realizare TMB cu digestie anaerobă, capacitate 25.000 t/an;
- Realizare instalație de digestie anaerobă, capacitate 20.000 t/an;
- Stație de compostare, capacitate 14.000 t/an;
- Modernizare depozit conform Bălteni.
Costurile totale ale investițiilor menționate în Planul Județean de Gestionare a
Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025 sunt estimate la valoarea de 42.350.000 euro.
În conformitate cu prevederile capitolului 1.8.2 – Ratele de cofinanțare a proiectelor
și ale capitolului 3.2.6-Alte anexe la cererea de finanțare din Ghidul Solicitantului pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru
reciclare a deșeurilor în România, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Olt, în calitate
de solicitant de finanțare, printre documentele care trebuie atașate cererii de finanțare a
proiectului ”Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Olt” se află și Hotărârea Consiliului Județean Olt privind aprobarea cofinanțării
proiectului în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Potrivit celor prevăzute în Ghidul Solicitantului a fost întocmit bugetului proiectului
din care rezultă că valoarea totală eligibilă a acestuia este 9.677.634,78 lei, inclusiv TVA,
iar contribuția proprie a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt în proiect, aferentă
costurilor eligibile ale proiectului, este de 193.552,70 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Față de cele prezentate se propun următoarele:
- aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Olt'', în vederea finanțării acestuia prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea
numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România;
- aprobarea contribuției proprii în proiect a Unității Administrativ – Teritoriale Județul
Olt prin Consiliul Județean Olt, în cuantum de 193.552,70 lei inclusiv TVA, reprezentând
2% din valoarea totală eligibilă a proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare
și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului
Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'', respectiv 9.677.634,78 lei inclusiv
TVA.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun
aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

I.D./I.D. – 2 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Economică, Buget-Finanțe
Arhitect Şef al Judeţului
Nr. 5810 /18.05.2022
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ionuț-Cătălin IVAN

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul
Olt'' în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt prin Consiliul Județean Olt
intenționează să depună în cadrul Apelului de proiecte: POIM/870/3/1/Reducerea
numărului depozitelor neconforme si creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România, proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat
de Management al Deșeurilor în Județul Olt”.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentațiilor tehnico-economice
necesare în vederea fundamentării proiectului ”Investiții Complementare Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Olt” pentru continuarea dezvoltării
infrastructurii de deșeuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 20142020.
Obiective specifice ale proiectului sunt:
- Asigurarea cadrului strategic de Planificare a dezvoltării Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor la nivelul județului;
- Elaborarea Aplicației de finanțare prin care se fundamentează necesitatea și
oportunitatea acordării finanțării nerambursabile pentru investițiile necesare
consolidării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Olt;
- Crearea cadrului de implementare a investiților necesare consolidării Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor în județul Olt;
- Promovarea investiților pentru consolidarea Sistemului de Management Integrat
al Deșeurilor în rândul actorilor interesați.
Prin implementarea acestui proiect se dorește realizarea studiului de
fezabilitate/DALI pentru investiții complementare Sistemului Integrat de Management al
Deșeurilor în Județul Olt, acordarea de asistență tehnică în vederea aprobării cererii de
finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile necesare finanțării investițiilor
propuse prin studiul de fezabilitate /DALI, întocmirea documentațiilor de atribuire și sprijin
acordat Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pentru atribuirea contractelor de
proiectare și execuție de lucrări, servicii și achiziție de utilaje/echipamente.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/25.02.2021 a fost aprobat Planul
Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025, document în care se
propune realizarea unor investiții pentru eficientizarea sistemului de colectare-tratare și a
fluxului de deșeuri, în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului
mediu, după cum urmează:
- Investiții suplimentare pentru colectarea separată a fluxurilor de deșeuri și
construire minim 8 centre de colectare prin aport voluntar;
- Modernizare stații de transfer existente;
- Modernizare stație de sortare existentă (Bălteni);
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- Echipamente de transport deșeuri verzi din mediul urban;
- Realizare TMB cu digestie anaerobă, capacitate 25.000 t/an;
- Realizare instalație de digestie anaerobă, capacitate 20.000 t/an;
- Stație de compostare, capacitate 14.000 t/an;
- Modernizare depozit conform Bălteni.
Costurile totale ale investițiilor menționate în Planul Județean de Gestionare a
Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025 sunt estimate la valoarea de 42.350.000 euro.
În conformitate cu prevederile capitolului 1.8.2 – Ratele de cofinanțare a proiectelor
și ale capitolului 3.2.6-Alte anexe la cererea de finanțare din Ghidul Solicitantului pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru
reciclare a deșeurilor în România, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Olt, în calitate
de solicitant de finanțare, printre documentele care trebuie atașate cererii de finanțare a
proiectului ”Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Olt” se află și Hotărârea Consiliului Județean Olt privind aprobarea cofinanțării
proiectului în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Potrivit celor prevăzute în Ghidul Solicitantului a fost întocmit bugetului proiectului
din care rezultă că valoarea totală eligibilă a acestuia este 9.677.634,78 lei, inclusiv TVA,
iar contribuția proprie a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt în proiect, aferentă
costurilor eligibile ale proiectului, este de 193.552,70 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
- aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Olt'', în vederea finanțării acestuia prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea
numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România;
- aprobarea contribuției proprii în proiect a Unității Administrativ – Teritoriale Județul
Olt prin Consiliul Județean Olt, în cuantum de 193.552,70 lei inclusiv TVA, reprezentând
2% din valoarea totală eligibilă a proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare
și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului
Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt'', respectiv 9.677.634,78 lei inclusiv
TVA.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.
Arhitect Șef

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța DUMITRU

Ovidiu-Marian DAVIDESCU

Șef serviciu
Serviciul Juridic – Contencios
Alin-George RUȚĂ

Șef serviciu
Serviciul Unitatea de Implementare a
Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu
Teodor-Consito MIOC

I.D./I.D. – 2 ex.
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