Titlul proiect: SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE
ÎN JUDEŢUL GIURGIU

Scurtă descriere: Municipiul Giurgiu este membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Management eficient pentru un judeţ curat”, constituită în vederea
implementării acestui proiect. Acesta prevede realizarea unor intervenţii cu impact major
asupra protecţiei mediului şi gestionarii deşeurilor în judeţul Giurgiu şi anume:
• Închiderea şi ecologizarea a două depozite neconforme situate în zona
localităţilor Giurgiu şi Bolintin Vale
• Construirea unui Centru de management integrat al deşeurilor în comuna
Frăteşti ce va include un depozit ecologic de deşeuri, o staţie de compostare, o
staţie de sortare a deşeurilor, o staţie de epurare a levigatului şi anexe (clădiri
administrative, pod de cântărire, garaj, atelier auto, staţie de combustibil, zonă
de parcare). Capacitatea totală de stocare a depozitului ecologic Frăteşti este
de 0,7 milioane m3, iar perioada de viaţă este estimată la 20 de ani. Depozitul
ecologic se va construi în 3 celule. Prima celulă construită în cadrul acestui
proiect asigură o capacitate de funcţionare pentru o perioadă de funcţionare de
aproximativ 7 ani. Celelalte două celule, ce nu sunt incluse în investiţia pentru
acest proiect, vor avea o capacitate de stocare a deşeurilor de 271.030 m3,
(capacitate suficientă pentru 7 ani de funcţionare), respectiv 232.399 m3
(capacitate suficientă pentru 6 ani de funcţionare)
• Construirea a două centre de colectare a DEEE-urilor şi deşeurilor
voluminoase provenite din gospodării, în localităţile Giurgiu, Bolintin Vale
• Construirea a 114 puncte de colectare selectivă a deşeurilor în mediul
urban şi 2630 de puncte de colectare a deşeurilor mixte în mediul rural
• Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor în
judeţul Giurgiu.
Perioada de implementare: 2009-2011
Valoarea totală a proiectului: 112.846.295 lei, fără TVA
Valoarea totală eligibilă conform POS Mediu,– “Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”: 103.654.311
lei, din care:
• 101.581.225 lei valoare eligibilă din FEDR şi bugetul de stat) (reprezentând 98%
Finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională
• 2.073.086 lei Contribuţia Beneficiarului din bugetul local (2% reprezentând
contribuţia Beneficiarului din bugetele Autorităţilor Locale)
• Contribuţia municipiului Giurgiu: 5.610.000 lei, din care 1.932.000 lei
contribuţie proprie şi 3.678.000 lei TVA recuperabil.

