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Ministerul Mediului a parafat un contract in valoare de aproximativ 26,8 milioane de

euro, fara TVA, pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

solide in judetul Giurgiu, a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul

interimar al Mediului, Elena Udrea.

"Astazi, Ministerul Mediului semneaza un contract in valoare de 26.759.852 euro, fara TVA, cu

Consiliului Judetean Giurgiu pentru sistemul de management integrat al deseurilor solide. Este

al doilea dintre cele trei contracte planificate de minister in acest sector. Primul a fost semnat cu

Consiliul Judetean Bistrita, urmeaza Vrancea", a afirmat Elena Udrea.

Potrivit oficialului, finantarea este nerambursabila si suportata din Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR) - 19,664 milioane euro, bugetul de stat, in cuantum de 4,424

milioane euro, iar contributia financiara de la bugetele locale se cifreaza la 2,671 milioane euro,

informeaza Agerpres.

"Obiectivele proiectului le reprezinta rata de colectare a deseurilor in proportie de suta la suta in

zonele urbane si 90 la suta in zonele rurale, precum si conformarea cu directiva UE referitoare

la depozitarea deseurilor prin construirea de facilitati pentru acest lucru din punct de vedre la

protectiei mediului", a explicat ministrul interimar al Mediului.

Odata cu derularea acestui nou proiect, ce va avea durata de implementare de 22 de luni, vor fi

create 170 de locuri de munca in intervalul 2009-2011, si inca 150 dupa incheierea perioadei de

implementare.

Elena Udrea a precizat, totodata, ca finantarea va presupune si construirea a trei centre de

colectare pentru deseurile voluminoase, deseurile provenite din echipamente electrice si

electronice si deseuri periculoase de mici dimensiuni.

De asemenea, se are in vedere construirea unui depozit regional la Fratesti, ce va cuprinde o

statie de compostare cu capacitatea de 11.000 tone pe an si o statie de sortare cu o capacitate

de 10.000 tone pe an.

Programul va mai cuprinde inchiderea si acoperirea a doua depozite urbane, la Giurgiu si

Bolintin Vale.

Intreg proiectul va beneficia cea mai mare parte a populatiei judetului Giurgiu, respectiv 260.000

de locuitori.

In cadrul conferintei de presa de marti a fost prezent si presedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu,

cel care a anuntat ca judetul pe care il reprezinta are finalizat un proiect pentru managementul

apelor in valoare de 70 milioane euro, inclusiv TVA.
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