
RO MANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de HOTĂRÂRE Nr .. 

Privind : «Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Brezoi" si 
depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I. l .B, 
Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiţia I. l-Dezvoltarea, modernizarea 
şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de 
judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I. l.B-Construirea de insule 
ecologice digitalizate, precum si a cheltuielilor legate de proiect > > 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întnmit în şedinţă ordinară 
astăzi 21.09.2022, la care participă un număr de „„„ consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr„. „ .. din „. „ „. „. „., domnul consilier „. „. „. „. a 
fost ales presedinte de sedinta, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 35 alin. (l) şi art. 47 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cumodificările şi completările ulterioare; 
Luând act de: 

- referatul de aprobare al Primarului Oraşului Brezoi nr. 5914/19 .09 .2022 prin 
care se propune aprobarea proiectului de investitii „Construirea de insule ecologice 
digitalizate în oraşul Brezoi" finantat în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/ C3 /S/I. l. B, Componenta C3-Managementul deşeurilor; 

- raportul de specialitate al Compartimentului Protectia Mediului si Spatii Verzi 
nr. 5913 I 19.09.2022; 



Prevederile Ordinului nr. 2366 din 13 septembrie 2022 pentn1 aprobarea 
Ghidului specific-Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilientă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I. l .B, Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiţia I. l
Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat a] 
deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia 
I. l .B-Constn1irea de insule ecologice digitalizate; 

In conformitate cu art. 129 alin. (2) Jit.b) şie), alin. (4) lit. a) şi d), alin. (9), 
lit.c), art. 139, alin. (3), lit.a) şi f) şi ale art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu un nr. de „. „. „ „. „ „ voturi „pentru'', 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. I Se aprobă proiectu] de investitii „Construirea de insule ecologice 
digitalizate în oraşul Brezoi" si depunerea spre finantare în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I. l .B, Componenta C3-Managementul deşeurilor, 
Investiţia I. I-Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, 
Subinvestiţia I.1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate; 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.004.266 lei fără 
TVA, din care valoarea totală eligibilă de 885.510 lei fără TVA şi valoarea totală 
neeligibilă de 118.756 lei fără T.V.A. Valoarea eligibilă a proiectului a fost calculată 
conform criteriilor din ghidul solicitantului aferente secţiunii 1.5 .3 a Ghidului 
specific-Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, 
Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiţia I.I-Dezvoltarea, modernizarea 
şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de 
judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I.1.B-Construirea de insule 
ecologice digitalizate; 

Art.3 Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile 
care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari, solicitate in etapa de 
implementare; 

Art.4 Se aproba „Anexa", care conţine analiza privind necesitatea, 
oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei; 



Art.5 U.A.T. Oraş Brezoi se angajează. să suporte cheltuieJi]e de mentenanţă. a 
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuă.rii ultimei plă.ţi. 

Art.6 Se mandatează Primaru] Oraşului Brezoi, Robert Adrian SCI-IELL, să 
reprezinte solicitantul U.A. T. Oraş Brezoi în relaţia cu Ministerul Mediului, Apelor şi 
Păduri1or în vederea derulării proiectului, respectiv în etapele aferente semnării 

contractului de finanţare şi a implementării proiectului. 

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administTativ nr. 554/2004, cu modifică.rile şi completările ulterioare; 

Art.8 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâ1cea 
si Primarului oraşului Brezoi, Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, 
Venituri, Taxe, Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si se va 
publica in Monitorul Oficial Local pe pagina web a Primariei Brezoi la adresa 
https ://www.primariabrezoi.ro 

INITIATOR, 
PRI~ R 
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Intocmit, 

Stroescu Mihaela Beatrice \ ~ 
1 

. 2022 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae Sandu 

tj--~ 

Consilier Superior .. ~vl 
Compartimentul Protectia Mediului si Spatii Verzi 



Anexa 

Necesitatea, OJ>Ortunitatea şi J>Otenţialul economic al investiţiei 

Necesifatea: 

Investiţia privind înfiinţarea şi dotarea celor I O insule ecologice digitalizate în oraşul Brezoi este 

necesară în vederea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a deşeurilor, care să conducă la creşterea 

gradului de colectare separată şi de reciclare la nivelul oraşului, implicit la nivelul judeţului Vâlcea. 

România ocupă penultimul loc în ceea ce priveşte rata de reciclare a deşeurilor municipale din cele 27 de 

state membre ale Uniunii Europene, conform www.statista.com, având o rată de reciclare a deşeurilor 

municipale de doar 13,7%. Având în vedere neîndeplinirea ţintelor stabilite la nivelul Uniunii Europene, 

poziţia ocupată de ţara noastră în ceea ce priveşte rata de reciclare a deşeurilor municipale, precum şi 

managementul ineficient sau inexistent în ceea ce priveşte deşeurile la nivel naţional, OUG nr. 92/2021 a 

stabilit măsuri şi obligaţii clare cu privire la gestionarea eficientă a deşeurilor, care să contribuie la ţinta 

naţională de atingere a ratei de 50% de reciclare a deşeurilor municipale până în anul 2025, conform 

Directivei cadru privind deşeurile - Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851. 

Conform declaraţiilor privind obligaţiile la fondul pentru mediu, rapo1tări depuse la Administraţia 

Fondului pentru Mediu (AFM) în anul 2019, la nivelul localităţii Brezoi, cantitatea de deşeuri 

municipale depozitate a fost de 1327,27 tone, 4,72 tone a fost cantitatea de deşeuri municipale 

valorificate prin alte forme decât reciclarea, iar cantitatea de deşeuri municipale reciclate a fost de 10,57 

tone, având astfel o rată de reciclare a deşeurilor de 1,14%. În anul 2020 cantitatea de deşeuri municipale 

depozitate a fost de 808,89 tone, 33,62 tone a fost cantitatea de deşeuri municipale valorificate prin alte 

forme decât reciclarea, iar cantitatea de deşeuri municipale reciclate a fost de 113,99 tone, având astfel o 

rată de reciclare a deşeurilor de 15 ,43%. În ultimul an raportat, respectiv 2021, datele se prezintă după 

cum urmează: 732,29 tone deşeuri municipale depozitate, 144,39 tone deşeuri municipale valorificate 

prin alte forme decât reciclarea şi 187 ,31 tone deşeuri municipale reciclate, având astfel o rată de 

reciclare a deşeurilor de 31, 18%. 

Investiţia propusă, respectiv înfiinţarea şi dotarea a 1 O insule ecologice digitalizate, dintre care 8 insule 

Tip 1, insule supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracţii: 

biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton şi 2 insule Tip 3, insule subterane cu 

containere individuale, compuse din 5 containere cu capacităţi cuprinse între 2 si 5 metri cubi (mc) 



pentru cele 5 fracţii, respectiv biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton, este în 

conformitate cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) pentru judeţul Vâlcea, 2019-2025, 

investiţia propusă contribuind la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor privind gestionarea deşeurilor la 

nivelul judeţului. Obiectivele includ următoarele: colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, 

după caz, tratarea corespunzătoare a deşeurilor voluminoase, colectarea separată a deşeurilor textile de la 

populaţie, asigurarea infrastructurii de colectare separată a fluxurilor speciale de deşeuri din deşeurile 

municipale, creşterea gradului de valorificare/reciclare a deşeurilor de ambalaje, creşterea ratei de 

colectare separată a DEEE, creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a deşeurilor din construcţii şi 

desfiinţări, creşterea gradului de valorificare energetică a deşeurilor municipale. De asemenea, prin 

realizarea investiţiei prezente se contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic OS (VI) Promovarea 

tranziţiei către o economie circulară, cuprins în Strntegia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-

2027 a oraşului Brezoi, obiectiv care presupune gestionarea eficientă a deşeurilor în vederea accelerării 

tranziţiei spre economia circulară. 

Astfel că, investiţia propusă va contribui în mod direct la atingerea obiectivelor antemenţionate prin 

înfiinţarea şi dotarea a 1 O insule ecologice digitalizate în oraşul Brezoi, investiţie ce va aduce beneficii 

sistemului de gestionare a deşeurilor, dar şi operatorilor econo1mc1, autorităţilor locale, precum şi 

locuitorilor. 

La nivelul judeţului Vâlcea există o singură staţie de sortare privată., funcţională doar pentru municipiul 

Râmnicu Vâlcea. Prin proiectul Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) au fost 

construite două staţii de reciclare, în localităţile Râureni, respectiv Brezoi, dar nu sunt până la acest 

moment funcţionale. Tot prin proiectul SMID, în localitatea Roeşti se construieşte o staţie de tratare 

mecano-biologică. 

Subliniem faptul că investiţia propusă contribuie la reducerea impactului negativ cauzat de lipsa 

colectării separate şi a reciclării asupra mediului şi populaţiei prin implementarea primului pas necesar 

care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor naţionale, europene, internaţionale în ceea ce priveşte 

gestionarea deşeurilor, respectiv de a colecta separat deşeurile, care mai apoi să conducă la etapa 

reciclării, instrument al sustenabilităţii economice. 

>-- Oportunitatea investitiei: 

Obiectivele, ţintele stabilite la nivel naţional, european, internaţional, incluzând principiile diverselor 

ONG-uri, companii, instituţii, activişti de mediu cu privire la îmbunătăţirea sistemului de colectare şi 

reciclare a deşeurilor întăresc nevoia adoptării de măsuri care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 



propuse, nevoie ce conferă o oportunitate de a realiza investiţii la nivel regional, local, naţional ş.a.m.d. 

Investiţia propusă generează numeroase beneficii, printre care: soluţie pentru un mediu înconjurător mai 

curat şi sustenabil, infrastructură. existentă în vederea facilitării adaptării la o economie circulară, materie 

primă secundară utilizabilă, rezultată în urma reciclării, conservarea resurselor naturale, precum şi 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, beneficii rezultate în urma proceselor de colectare separată 

şi reciclare a deşeurilor. 

Legislaţia naţională aflau'i în vigoare susţine alinierea obiectivelor naţionale cu cele propuse la nivelul 

Uniunii Europene, astfel încât, împreună cu ţările membre, să contribuim semnificativ pe termen scurt, 

mediu şi lung la o economie durabilă, la protejarea mediului înconjurător şi la diminuarea cantităţii de 

deşeuri depuse la groapa de gunoi, ţinând cont de riscurile poluării asupra sănătăţii populaţiei, dar şi de 

caracteristicile unor localităţi mai verzi. Astfel că, prezenta investiţie reprezintă un prim pas în vederea 

atingerii scopurilor comune, mai ales că la nivel judeţean/local, numărul de insule ecologice digitalizate 

este insuficient. 

~ Potentialul economic al investitiei: 

Investiţia propusă are ca scop principal sprijinirea comunităţilor locale în vederea adaptării la un 

sistem de gestionare a deşeurilor eficient, necesar şi modem prin înfiinţarea şi dotarea celor l O 

insule ecologice digitalizate. Potenţialul economic al investiţiei propuse este unul ridicat, ţinând 

cont de efectele implementării insulelor ecologice digitalizate la nivelul oraşului solicitant de 

finanţare. Tranziţia către o economie circulară, care să optimizeze consumul de resurse pentru a 

preveni, reduce risipa şi a promova principiul reutilizării susţine dezvoltarea durabilă, astfel că 

investiţia contribuie în mod direct la atingerea acestui obiectiv prin infrastructura propusă a fi la 

dispoziţia populaţiei. De asemenea, realizarea investiţiei propuse conduce la următoarele avantaje 

econon11ce: 

Implementarea tehnologiilor de obţinere şi recuperare a energiei din deşeuri. Un 

bun exemplu în acest sens este Suedia, care se foloseşte de ajutorul tehnologiilor în vederea 

recuperării de energie din deşeuri, având un impact esenţial, inclusiv asupra cantităţii de 

deşeuri depozitate la groapa de gunoi, proces care a condus la scăderea drastică a cantităţii 

de deşeuri ajunse la gropile de gunoi la nivelul ţării; 

Creşterea accesului la materii prime secundare conduce la scăderea costurilor de 

producţie, companiile având posibilitatea de a obţine un produs final inovator, stimulând în 



acest fel competitivitatea şi inovarea. De asemenea, creşterea accesului la materii pnme 

secundare garantează o altă sursă de aprovizionare sigură, mai ales pe termen lung; 

./ Colectarea separată a deşeurilor are impact direct asupra numărului de companii 

nou înfiinţate care să furnizeaze servicii de colectare, prelucrare, tratare a deşeurilor, 

implicit asupra veniturilor obţinute. 

Intocmit, 

Stroescu Mihaela BeatTice 



PRlMARlA ORASULUl UREZOl 
JUDETUL V ALCEA 
NR. 5912I19.09.2022 

REFERAT tn: APROBARE 

Al proiectului de hotărâre referitor la: aprobarea proiectului cu titlul 

Construirea de insule ecologice digitalizate În oraşul Brezoi 

în vederea obţinerii de finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, Componenta 

C3-Managementul deşeurilor, Investiţia 1.1-Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, 
Subinvestiţia 1.1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate. 

UAT Oras Brezoi doreste sa depuna o cerere de finantare in cadrul apelului mentionat 

Principalul rezultat asteptat al implementarii proiectului propus este de a realiza un 
manageament aficient al deseurilor prin colectarea selectiva,precum si imbunatatirea aspectului 
punctelor de colectare existente. 

Se propune construirea a 10 insule ecologice,fiecare insula avnd 5 containere pentru colectare 
selectiva. 

ln consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: Construirea de insule ecologice 

digitalizate în oraşul Brezoi 

finanţat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, Componenta C3-Managementul 
deşeurilor, Investiţia 1.1-Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia 1.1.B
Construirea de insule ecologice digitalizate. 



PRIMARIA ORASULUI BREZOI 
.JUDE TUL V ALCEA 
NR.5913 I 19.09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Al proiectului de hotărâre referitor la: «aprobarea proiectului cu titlul 

Construirea de insule ecologice digitalizate În oraşul Brezoi 

Avand în vedere aprobarea ghidului si lansarea in data de 14. 09 .2022 a apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/l.1.B, Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiţia 1.1-Dezvoltarea, 
modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel 
de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia 1.1.B-Construirea de insule ecologice 

digitalizate. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei se prezinta in anexa la prezentul rapo1i si consta in 
construirea a l O insule ecologice din care 2 îngropate pentru care cheltuielile de constructii montaj se 
supo1ia de beneficiar. 

ln componenta unei insule sunt 5 pubele de colectare selectiva cu o capacitate de 1.1 
mc.Achizitiile se efectueaza centralizat de catre Ministerul Mediului. 
Valoarea totală a proiectului, în cuantum de 1.004.266 lei fără TVA, din care valoarea totală eligibilă 

de 885.510 lei fără TVA şi valoarea totală neeligibilă de 118.756 lei fără T.V.A. 

Valoarea eligibilă a proiectului a fost calculată conform criteriilor din ghidul solicitantului aferente 

secţiunii 1.5.3 a Ghidului specific-Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, 
Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiţia 1.1-Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 

oraşe/comune, Subinvestiţia 1.1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate. 

Lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul 
obţinerii finanţării. 

Este necesat ca U.A.T. Oraş Brezoi să suporte cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi, să asigure cofinanţarea proiectului, respectiv 

finanţarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor 
rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări. 

In consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: „Construirea de insule ecologice 

digitalizate În oraşul Brezoi administrativ-teritoriale, precum si a cheltuielilor legate de proiect, in 
forma prezentata. 

Compartiment protectia mediului 

Consilier, Stroescu Mihaela Beatrice~ 


