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PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea proiectului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in oragul

Sinaia", depunerea acestuia spre finanlare ln cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta - PNRR/2022IC3/S/1,1,B, in componenta C3-Managementul deseurilor,

Subinvestitia l.l.B-Construire de insule ecologice digitalizate

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul oragului Sinaia, inregistrat

cu nt. 2029 I 23.09.2022 |

- Raportul de specialitate nr. 2031 /23.09.2022 lntocmit de Serviciul Politici Publice prin
care se propune aprobarea proiectului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in oragul
Sinaia", depunerea acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta - PNRR/2022IC3/S/1.1.8, in componenta C3-Managementul deseurilor,
Subinvestitia l.'l . B-Construire de insule ecologice digitalizate, a Notei de fundamentare
aferente gi a cheltuielilor legate de proiect,

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaiai

Tinand cont de prevede le:
- Hotararea 20912022 pentu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgente a cuvernului ff. 12412021 privind stabilirea cadrului
institutional $i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin
Mecanismul de redresare $i rezilientd, precum 9i pentru modificarea ii completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului ff. 15512020 prjvind unele masuri pentru elaborarea
Planului national de redresare Si rezilienti necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile Si nerambursabile in cadrul Mecanismuluide redresare 9i rezilienta;
- Ghidul specific-conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul
apelurilor de proiecte PNRRy2022/C3/S/1.1.B
- Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.92/202'1 privind regimul deseurilor,
cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonantei Guvernului Romaniei nr.212021, ptivind depozitarea deseurilor.
- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, actualjzata.
- Ad. 7, alin.13 din Legea 52l2OO3 privind transparenla decizionala in administratia
publicd, republicati,

ln baza prevederilor art.129, alin.2, lit."b", alin.4, lit."d", alin.7, lit."n", ale art. 139, alin.3,
lit."d", ale art.140, alin.1, precum si ale art.'196, alin.1, lit."a" din O.tJ.G. nr.5712019 privind
Codul Administrativ;

coNstLtuL Lo-cAL AL oRA$ULUt StNA|A
HOTARA$TE:

Art. 1. Se aproba proiectului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in oragul Sinaia" in
vederea participarii la apelul de proiecte PNRR/2022llc3lsll-1.8, cornponenta C3-
Managementul deseurilor, Subinvestitia l.1 . B-Construire de insule ecologice digitalizate din
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

CONSILIUL LOCAL SINAIA ]UDETUL PRAHOVA



Art. 2. Se aproba Nota de fundamentare pentru proiectul ,,Construire de insule ecologice,
digitalizate, in oragul Sinaia" cu privire la necesitatea, oportunitatea si potentialul economic
al investitiei, conform Anexei '1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului ,Construire de insule ecologice,
digitalizate, in oragul Sinaia" in cuantum de 330.000 euro (fara TVA), respectiv 1.623.435 lei
(fara TVA). Valoarea TVA aferenta chetuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat,
din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta C3-
Managementul Deseurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.4. (1) Se aproba finantarea din bugetul local al Orasului Sinaia a cheltuielilor neeligibile
care asigura implementarea proiectului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in oraiul
Sinaia", astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de
lucrari, daca este cazul.
(2) Fondurile necesare pentru acoperirea valorii neeligibile a proiectului, a cheltuielilor de
mentenanta si a celor conexe care pot sa apara pe durata implementarii proiectului, precum
si cele necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii/decontarii
ulterioare a cheltuielilor vor fi prevazute in bugetele locale ale Orasului Sinaia.

Art.s. Se aproba asigurarea si sustinerea cheltuielilor de mentenanta a investitiei aferente
proiectului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in ora$ul Sinaia" pe o perioada de
minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati.

Art,6 Se imputerniceste Primarul Orasului Sinaia, domnul Oprea Vlad sa reprezinte Orasul
Sinaia in relatia cu Ministerul lrediului, Apelor si Padurilor (MMAP), sa semneze in numele si
pentru Orasul Sinaia, toate documentele necesare depunerii, contractarii si implementarii
proiectului.

Art.7 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Orasului
Sinaia, Judetul Prahova si publicarea pe site-ul propriu al Primariei Orasului Sinaia, Judetul
Prahova.

Art.8 Prevederile prezentei hoterari vor fi aduse la indeplinire de cetre Serviciul politici
Publice, Serviciul Buget gi Resurse Umane, Serviciul lnvestitii giAchizitii, Serviciul Urbanism
9i Cadastru Si Directia Politia Locald. 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr........ din

ln proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Construire de insule ecologice,
digitalizate, in ora$ul Sinaia" in vederea participarii la apelurile de proiecte
PNRFy2022/C3/S/1.1.8, componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia 1.1.B-
Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta

Beneficiarul investitiei: UAT Orasul Sinaia
Program de finantare: Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C3-
Managementul Deseurilor,
lnvestitia 11. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat
al deseurilor la nivel de judet sau la nivel de orase/comune,
Subinvestitia l1.B-Construire de insule ecologice digitalizate

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea, oportunitatea si poteniialul economic al proiectului ,,Construire de
insule ecologice, digitalizate, in oraEul Sinaia", in vederea participarii la apelurile de proiecte
PNRR/2022IC3/S/1.1.8, componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia 1.1.8-
Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta

Principala provocare a Romaniei este atingerea tintelor de pregatire pentru reutilizare
si reciclare a deseurilor municipale \ 11o/o gtad de reciclare in 2019, potrivit ultimelor date
disponibile, fata de tinta de 55o/a Vevazula pentru anul 2025 in pachetul economiei circulare
-PEC). O alta provocare este reducerea la 10% a cantitatii de deseuri municipale prin
depozitare pana in anul 2035. Romania se afla pe locul 26 din 27 in Uniunea Europeana in
ceea ce priveste rata colectarii deseurilor municipale si cifrele arata ca doar putin peste '1'1%

din totalul deseurilor erau reciclate in 2018, tinand cont ca Romania produce anual peste 270
de kilograme de deseuri pe cap de locuitori, in medie, dintre care aproape 10% reprezinta
plastic.

Politica nationala in domeniul gesiionarli deseurilor trebuie sa se subscrie politicii
europene in materie de prevenire a generarii deseurilor si sa urmareasca reducerea
consumului de resurse si aplicarea practica a ierarhiei deseurilor.

Prevederile PNGD completeaza prevederile Strategiei Natonale de Gestionare a
Deseurilor ca si modalitate principala de abordare, anume indreptarea Romaniei catre o
societate a reciclarii si aplicarea ierarhiei deseurilor, pentru toate tipurile de deseuri care fac
obiectul planificarii.

Conform Ordonantei de Urgenta Nr.196/2005 din 22 decembrie 2005 privind Fondul
pentru mediu, obiectivul anual de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin
depozitare este de 60% din care reciclare 50% si alte forme de valorificare 107o.

Conform OUG 9212021, ptivind regimul deseurilor, autoritatile adminislratiei publice
locale au obligatia de a asigura spatii necesare pentru colectarea separata a deseurilor si de
a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, faa plala. de deseurile voluminoase,
inclusiv saltele si mobila, deseuri de echipamente electrice si electronice, inclusiv
acumulatori, deseuri dln constructii, deseurile periculoase (vopsele, lacuri) deseuri textile,
lemn,etc.

Avand in vedere gradul scazut de colectare a deseurilor municipale, a penalitatilor
platile anual pentru neindeplinirea tintelor de reciclare si valorificare, orasul Sinaia isi
propune accelerarea procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deseurilor cu



accent pe colectarea separata in 5 fractii de deseuri, masuri de preventie, reducere,
reutilizare sivalorificare in vederea conformarii cu tranzitia spre economia circulara.

Una djntre cele mai acute probleme legate de protectia mediului, in Orasul Sinaia,
este reprezentata de generarea deseurilor in cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a
acestora. De aceea, o importanta deosebita se va acorda implementarii si realizarii
activitatilor de colectare selectiva si a posibilitatillor de reducere a cantitatilor de deseuri
depozitate, in vederea protectiei mediului, cresteriiatractivitatiituristice, imbunatatirea calitatii
mediului.

lnteresul scazut al populatieifata de colectarea selectiva side utilizarea corespunzatoare
dotarilor pentru fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv poate avea drept
cauza:

. Starea precari de curatenie a platformelor de colectare si a containerelor, lipsa de
monitorizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului - Platesti pentru cat
arunci - si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre
persoanele arondate,

. Necunoasterea avantajelor reciclarii, de cele mai multe ori campaniile de informare
accentuand efectele negative ale depozitarii impreuna a deseurilor.

Deseurile colectate sunt transportate si predate fie la statie de sortare BoldeEti Scdieni -
SWO (cazul celor 3 fractii de deseuri reciclabile), fie la statia de transfer Bu$teni ( cazul
fractiei de deseuri reziduale si a celei de deseuri biodegradabile). Deseurile reziduale sunt
apoi transportate prin intermediul Statiei de transfer Busteni la Statia de tratare Ploiesti
SWO, in vederea eliminarii finale, iar deseurile biodegradabile Ia Statia de tratare Ploiesti
SWO,

Deficiente ale sistemuluide colectare a deseurilor pe raza orasului Sinaia:
. lnexistenta unui sistem de eliminare a deseurilor periculoase produse sau depozitate
. Depozitari neconforme de deseuri in diferite zone periferice inclusiv in apropierea

unor maluri de ape de suprafete a Orasului Sinaia
. Deseurile reciclabile nu sunt valorificate pe raza orasului, ele sunt selectate,

compactate si transportate spre valorificare
. lnexistenta unor programe coerente pe termen lung privind educatia ecologica in

randul populatiei Orasului Sinaia;
. Sistemul de colectare "in paralel";
. Numar insuficient de ONG-uri active in domeniul constientizarii populatiej orasului

Sinaia despre importanta sortarii si reciclarii deseurilor.

Orasul Sinaia manifesta atentie deosebita in acest sens, dar o activitate economica
de valorificare a deseurilor poate stimula eficient colectarea acestora si se poate constitui
intr-un instrument de reducere a impactului asupra mediului, dar si un catalizator al bunelor
practici urbane si oferire de locuri de munca.

Pentru eficientizarea sistemului de management al deseurilor, orasul Sinaia
intentioneaza sa instaleze 23 insule supraterane incasetate si 2 insule subterane cu
containere individuale, schimbarea sistemului de colectare si folosirea de noi tehnologii prin
aplicarea la finantare in cadrul Subinvestitiei 1.1 . B-Construirea de insule ecologice
digitalizate.

lnsula Tip 1: lnsula supraterana incasetata are 5 containere de cate 1.'l metri cubi
(mc) pentru toate cele 5 fractii:biodegradabil, rezidual, sticla, plastic si metal, hartie si carton.
Pentru fiecare insula ecologica digitalizata va fi asigurat un numar de 200 de cartele de
acces. Achizitionarea de cartele suplimentare cade in sarcina beneficiarului.

lnsula Tip 3: lnsuli subterani cu containere individuale, compusa din 5 containere cu
urmdtoarele capacitali pentru cele 5 fraclii: Biodegradabil: intre 2 mc gi 3 mc; Rezidual: intre
2 mc gi 3 mc; Sticle: intre 2 mc ii 3 mc; Plastic gi metal: intre 4 mc gi 5 mc; Hartie gi carton:
intre 4 mc ii 5 mc.

Prin intermediul acestei masuri vor si sprijinite activitati/actiuni specifice pentru
infiintarea si dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere) preponderent



in zone de blocuri de apartamente, pentru urmatoarele fluxuri de deseuri colectate separat:
deseuri de hartie si carton, deseuri de plastlc, deseuri metalice, deseuri de stjcla, deseuri
biodegradabile, deseuri reziduale.

lnsulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea
separata a deseurilor, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu
acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSL pentru transmisie date, baza
de date privind beneficiarii serviciului pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Cu ajutorul noilor tipuri de insule ecologice de colectare a deseurilor sunt colectate
informatii privind volumele si tipurile de deseuri descarcate de populatie, precum si
persoanele care introduc deseuri jn containere. Datele sunt agregate si utilizate intr-un
sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare, MMAP va pune la dispozitia
beneficiadlor, modele de insule ecologice digitalizate.

Noua tehnologie de colectare selectiva-insule ecologice digitalizate de colectare a
deseurilor-reprezinta o solutie tehnica ce respecta toate obligatiile legale impuse prin lege si
ajuta la imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si sunt urmarite in principal
urmatoarele obiective:

. Organizarea superioada a serviciului de salubrizare, compatibila cu
necesitatile actuale

. Limitarea totala a accesului uman si a animalelor, rozatoarelor, insectelor la

deseuri
. Reducerea mirosurilor neplacute, a vandalizarii si a accesului uman sau

animal a deseurilor colectate
. reducerea impactului asupra sanatatii publice
. incadrarea in orice peisaj urban si arhitectural

Rata de finantare acordata prin PNRR este de '100% din valorea cheltuielilor eligibile
ale proiectului, fara TVA.

ln cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenta cheltuielilor
eligibile va fi suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau
invesitii pentru Componenta 3-Managementul DeseurilorMinisterul lrediului, Apelor si
Padurilor, in conformjtate cu legislatia in vigoare. ln conditiile in care cheltuiala aferenta TVA
a fost solicitata, ea este eligibila doar daca nu este recuperabile, rambursabila sau
compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

ln afara valorii eligibile a insulelor ecologice este foarte importanta pentru succesul
proiectului si se va realiza prin servicii pregatitoare:

. punerea in functiune a sistemelor hardware montate pe containere ljvrate;

. realizarea testelor specifice de functionare;

. operationalizarea interfatei software pentru inrolarea utilizatorilor (carduri,
telefoane) de la scarile din blocurile arondate;

. instruireea personalului Autoritatii contractante cu privire la functionarea
insulelor si a soft-uluii

. managementul tranzitiei de la vechea platforma la noua insula
ecologica:comunicarea cu cetatenii in vederea utilizarii corecte a sistemelor,
distribuire carduri acces utilizatori, inregistrarea telefoanelor

. instruire si suport pentru reprezentantii Asociatiilor de Proprietari

. asigurarea receptiei finale a insulelor ecologice de catre Autoritati.

lndicatorii proiectului fac referire la:

. Numarul insulelor ecologice digitalizate operationale din cele 25 de insule infiintate

. Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat sireciclate

. Cantitatea de deseuri biodegradabile colectate separat si reciclate.



DECI.ARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul OPREA V!AD, posesor al Cl seria PX nr. 582770, eliberata de SPCLEP Sinaia, in calitate de
Primar al Orasului Sinaia, cunoscand aa falsul in declaratii este pedepsit de Codul Penal, declar pe

propria raspundere ca investitia: ,,Construire de insule ecologice, digitalizate,ln oratul Sinaia" respecta
legislatia specifica privind constructiil€ in ceea ce prlveste amplasarea insulelor ecologice digitalizate,
acestea urmand a fi amplasate in zonele de blocLrri situate pe raza UAT Orasul Sinaia, dupa cum
urmeaza:

Numar
amplesament

Adtesa amplasament (strada, numar)

1 BdulCarol l, nr.6
2 BdulCarol l, nr.33

Str.Spitalului, nr.2
4 Str.Spitalului, nr.2B

5 Piala unirii
6 Aleea Kutadasi, nr.3
7 Cumpatu, nr.26
8 Aleea Telegondolei, nr.5

9 Str.Furnica, nr.10
10 Al.Carmen Sylva

11 Sdniugului, nr.3
72 Aleea Peletuluinr.lA

Aleea Pelegului, nt -2

74 Piata lzvor
15 Str. Ghioceilor, nr.23

16 Str. Platou lzvor intersectie cu Str. Toporagilor
17 Str. Brandu$elor int.cu Str. Platou lzvor
18 Str.Centiana, nr,2
19 Str.Stanjeneilor int.cu Str. Lalelelor
20 Str.Zdnoaga, nr.3
21 Fdt. lzvoraSulul int. cu Calea Moroleni
22 Calea Bucure$ti, nr.8
23 Aleea lancului, nr.5
24 BdulCarol l, nr.48
25 Str. PisculC6inelui

Primar,

OPREA VLAD
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ROMANIA
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insule ecologice digitalizate, a notei de fundamentarg descrierea investiliei fi a cheltuielilor legate deprciect. 
I 

n

REFERAT DE APROBARE

Prlvind aprobarea proieatului ,,Construire de insule ecologice, digitalizate,in oratulSinaia,,, depunerea
acestuia spre finanrare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - pNRR/2022/C3/S/|.1.8, in
componenta C3-Manatementul deseurilor, Subinvestitia 1.1,8-Construire de insule ecologiae digitalizate

Avand in vedere lansarea Programulul Nalional de Redresare ti Rezilienl5 Si aprobarea Ghidului
specific - Condilii de accesaae a fondurilor europene afeaente Planului national de redresare 9i rezilientd in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/t.1.8, componenta C3-Managementul deseurilor;

Tin6nd cont cd principala provocare a Romaniei este atin8erea tintelor de pregatire pentru
reutilizare si reciclare a deseurilor municipale ( 77% {ad de reciclare in 2019, potrivit ultimelor date
disponibile, fata de tinta de 55% prevazuta pentru anul 2025 in pachetul economiei circulare -pEC). O alta
provocare este reducerea la 10% a cantitatii de deseuri municipale prin depozitare pana in anul 2035.
Romania se afla pe locul 26 din 27 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata colectarii deseurilor
municipale si cifrele arata ca doar putin peste 11% din totalul deseurilor erau reciclate in 2018, tinand cont
ca Romania produce anual peste 270 de kilograme de deseuri pe cap de locuitori, in medie, dintre care
aproape 10% reprezinta plastic.

Politica nationala in domeniul gestionarii deseurilor trebuie sa se subscrie politicii europene in
materie de prevenire a generarii deseurilor si sa urmareasca reducerea consumului de resurse si aplicarea
practlca a ierarhiei deseurilor.

Avand in vedere gradul scazut de colectare a deseurilor municipale) a penalitatilor platite anual
pentru neindeplinirea tintelor de reciclare si valorificare, orasul Sinaia isi propune accelerarea procesului
de modernizare a sistemului de gestionare a deseurilor cu accent pe colectarea separata in 5 fractii de
deseuri, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu taaozitia spre
economia circulara.

in orasul Sinaia una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului, este reprezentata
de Senerare a deseurilor ln cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora. De aceea, o
importanta deosebita se va acorda implementarii si realizarii activitatilor de colectare selectiva si a
posibilitatillor de reducere a cantitatilor de deseuri depozitate, in vederea protectiei mediului, cresterii
atractivitatii turistice, imbunatatirea calitatii mediului.

Supun spre analizd ti aprobare Consiliului Local ,,Construire de insule ecologice, digitalizate, in
olagul Sinaia", depunerea acestuia spre finanlare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta -
PNRR/2O22/C3/SI.l.B, in componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia t.1.B-Construire de
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Primarul
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ROMANIA
JUDETUT PRABOVA
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Raport de specialitate

Privind aprobarea proiectului ,,Const.uire de insule ecologice, digitalizate, in oratul Sinaia,,, depunerea
acestuia spre finanlarein cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - pNRR/2022/Ca/S/t.1.8, in
componenta C3-Managementul deseu lor, Subinvestitia 1.1.B-Construi.e de insule ecologlae digitalizate

Avand in vedere lansarea Programului National de Redresare Fi RezilienlS tj aprobarea Ghidului
speclfic - Condilii de accesare a fondurilor europene aferente planului national de redresare 9i rezilientd in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.8, componenta C3-Managementul deseurilor;

finand cont cd principala provocare a Romaniei este atingerea tintelor de pregatire pentru
reutilizare si reciclare a deseurilor municipale ( 11% grad de reciclare ih 2019, potrivit ultimelor date
disponibile, fata de tinta de 55% prevazuta pentru anul 2025 in pachetul economiei circulare,pEC). O alta
provocare este reducerea la 10lo a cantitatii de deseuri munjcipale prin depozitare pana in anul 2035.
Romania se afla pe locul 26 din 27 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata colectarii deseurilor
municipale sicifrele arata ca doar putin peste 11% din totalul deseurilor erau reciclate in 2018, tinand cont
ca Romania produce anual peste 270 de kilo8rame de deseuri pe cap de locuitori, in medie, dintre care
aproape 10% reprezinta plastic.

Politica nationala in domeniul gestionarii deseurilor trebuie sa se subscrie politicii europene in
materie de prevenire a generarii deseurilor si sa urmareasca reducerea consumului de resurse si aplicarea
practica a ierarhiel deseurilor.

Avand in vedere gaadul scazut de colectare a deseurilor municipale, a penalitatilor platite anual
pentru neindeplinirea tintelor de reciclare si valorificare, orasul Sinaia isi propune accelerarea procesuluj
de modernizare a sistemulul de gestionare a deseurilor cu accent pe colectarea separata in 5 fractii de
deseuri, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu tranzitia spre
economia circulara.

in orasulsinaia una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului, este reprezentata
de generarea deseurilor in cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora. De aceea, o
importanta deosebita se va acorda implementarii si realizarii activitatilor de colectare selectiva si a
posibilitatillor de reducere a cantitatilor de deseuri depozitate, in vederea protectiei mediului, cresterii
atractivitatii turistice, imbunatatirea calitatii mediului.

Orasul Sinaia manifesta atentie deosebita in acest sens, dar o activitate economica de valorificare a
deseurilor poate stimula eficient colectarea acestora sise poate constitua intr-un instrument de reducere a
impactului asupra mediului, dar si un catalizator al bunelor practici urbane si oferire de locuri de munca.

Pentru eficientizarea sistemului de management al deseurilor, orasul Sinaia intentioneaza sa
instaleze 23 insule supraterane incasetate si 2 insule subterane cu containere individuale, schimbarea
sistemuluide colectare sifolosirea de noitehnoloBii prin aplicarea la finantare in cadrulsubinvestitiei 1.1.8-
Construirea de insule ecologice digitalizate.

lnsula Tip 1: lnsula supraterana incasetata are 5 containere de cate 1.1 metricubi(mc) pentru toate
cele 5 fractii:biodegradabil, rezidual, sticla, plastic si metal, hartie si carton. Pentru fiecare insula ecologica
digitalizata va fiasigurat un numar de 200 de cartele de acces. Achizitionarea de cartele suplimentare cade
in sarcina beneficiarukri.



lnsula Tip 3: lnsulS subteran; cu containere individuale, compusi din 5 containere cu urmitoarele
capacitSli pentru cele 5 fractii: Biodegradabil: intre 2 mc ai 3 mcj Rezidual: intre 2 mc ti 3 mc; Sticld: intre 2
mc ai 3 mc; Plastic ti metal: intre 4 mc $i 5 mc; Hertie tj carton: intre 4 mc $i 5 mc.

Prin intermediul acestei masuri vor si sprijinlte activitati/actiuni specifice pentru infiintarea si
dotarea de insule ecologice diBitalizate {ansamblu de containere) preponderent in zone de blocuri de
apartamente, pentru urmatoarele fluxuride deseuri colectate separat: deseurj de hartie si carton, deseuri
de plastic, deseuri metalice, deseuride stjcla, deseuribiodegradabile, deseuri reziduale.

lnsulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces djgjtalizat pentru
persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind beneficiariiserviciului
pentru toate UAT'urile beneficiare. Datele sunt agregate si utilizate intr-un sistem digital, instrument
principal de monitorizare si raportare.

Cu ajutorul noilor tipuri de insule ecologice de colectare a deseurilor sunt colectate informatii
privind volumele sitlpurile de deseuridescarcate de populatie, precum si persoanele care jntroduc deseuri
;n containere. Datele sunt agregate si utilizate intr-un sistem digital, instrument principalde monitorizare si
raportare, MMAP va pune la dispozitia beneficiarilor, modele de insule ecologice digitalizate.

Supun spre analizS ti aprobare Consiliului Local ,,Construire de insule eaologice, digitalizate, in oratul
Sinaia", depunerea acestuia spre finanlare in cadrul planului National de Redresare si Rezilienta ,
PNRR/2O22/C3/SI.L.B, in componenta C3-Managementut deseurilor, Subinvestitia t.1.B-Construire de
insule ecolo8ice digitalizate, a notei de fundamentare, descrierea investiliei Si a cheltuielilor legate de
proieat, linand cont de prevederile:

- art,129, alin.2, lit."b", alin.4, 1it.,,d,,, alin.7, |it,,,n,,, ale art. 139, alin.3, lit.,d,,, ale art.14o, alin.1,
precum si ale aft.195, alin.1, lit."a" din O,U.G. nr.5/2019 privind Codul Administrativ;

- Hotararii 20912022 penlru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgent5 a Guvernului fi. L24l2OZt privind stabilirea cadrului institutional ti financiar
pentru Sestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de red,esare Si rezilienli,
precum ti pentru modificerea ti completarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr, 155/2020 p,ivind
unele misuri pentru elaborarea Planului national de redresare ti rezilienti necesar Romaniei pentru
acaesarea de fonduri externe aamburcabile Si neramburcabile in cadrul Meaanismului de redresare ti
rezilienF;
- Ghidul specifla-conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in aadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022lC3lS/t.1.8
- Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2005 privind protectia mediului, cu
moditicarlle si completarile ulterloare
- Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu
modifiaarile si completarile ulterloare
- Ordonanteicuvernului Romaniei nr.2/2021, privind depozitarea deseurilor.
- Legii .27312005 privind finantele publice lo.ale, actualizata.
- Art. 7, alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizional5 in edministratia publice,
republiaati - se impune aprobarea acestui proiect in regim de urgenti pentru a nu pierde Iinanlarea,
termenulde depunerc alcererii de finanlare fiind foarte scurt.

lrina AvrEmescu


