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La sediul Ministerului Mediului, marţi, 3 noiembrie, preşedintele Consiliului 
judeţean, Dumitru Beianu, se menţionează într-un comunicat de presă primit la 
redacţie, a semnat contractul de finanţare din fonduri europene a proiectului 
“Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu”. Prin 
acest proiect, al cărui beneficiar este Consiliul judeţean, vor fi construite, la 
Frăteşti: un depozit judeţean de deşeuri la standarde europene; o staţie de 
sortare a deşeurilor, şi o staţie de compostare, alături de alte facilităţi de 
colectare a deşeurilor (platforme şi centre de colectare), de serviciile acestor 
obiective vor beneficia 297.859 de locuitori. De asemenea, vor fi închise şi 
ecologizate două depozite urbane de deşeuri neconforme situate în localităţile 
Giurgiu şi Bolintin Vale, şi vor fi achiziţionate echipamente de colectare a 
deşeurilor. Valoarea totală a proiectului este de 26.759.852 de euro, fără TVA, 
distribuiţi astfel: Finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, acordată prin Programul Operaţional Sectorial Mediu- 19.664.086 
euro; Finanţare nerambursabilă de la Bugetul de stat – 4.424.419 euro; 
Contribuţia financiară de la bugetele locale – 2.671.347 euro. Prin implementarea 
acestui proiect se are în vedere atingerea unei rate de colectare a deşeurilor de 
100% în mediul urban şi de 90% în cel rural. Se vor crea aproximativ 170 de 
locuri de muncă, iar după finalizarea investiţiei în anul 2011, vor fi generate circa 
150 de locuri de muncă, se menţionează în acelaşi comunicat de presă. 
Informaţii suplimentare referitoare la acest proiect, pot fi solicitate de cetăţenii 
judeţului la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu – Unitatea de Implementare a 
Proiectului, camera 1, telefon 0372.462.644, e-mail: mjipa.uip@gmail.com, 
persoană de contact: Simona Dumitrescu – expert relaţii publice. 
 

Heliade CĂLIN  

This entry was posted on Luni, Noiembrie 16th, 2009 at 9:46 am and is filed 
under Eveniment, Toate Articolele. You can follow any responses to this entry 
through the RSS 2.0 feed.  

 


