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„Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”
Etapa a II-a a demarat
Contractul de Finanţare pentru proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul
Argeş etapa a II-a”, a fost aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu - Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Intervenţie 1 – „Dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
deşeurilor”, fiind încheiat în data de 22.06.2011, între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin
Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Sectorial Mediu şi Consiliul Judeţean Argeş, în calitate de Beneficiar.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 75.693.274 lei, fără TVA, din care 60.554.620 lei
reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare
Regională.
Obiectivul general este dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide
pentru zonele din Etapa a II-a (Curtea de Argeş, Domneşti şi Costeşti), având în principal
următoarele componente: asigurarea unui sistem mixt de colectare separată a deşeurilor menajere
(„door to door” si platforme de colectare), construirea celulei a 2-a depozitului conform de la
Albota (capacitate: 1.100.000 m3) pentru a deservi întreg judeţul, construirea a doua staţii de
transfer la Curtea de Argeş şi Costeşti, extinderea staţiei de sortare de la Albota cu o capacitate de
20.000 tone/an şi reducerea termenului de obţinere a compostului la platformele de la Albota şi
Costeşti, închiderea depozitului neconform de la Curtea de Argeş, relocarea şi remedierea
depozitului neconform de la Costeşti, precum si asistentă tehnică, supervizare şi campanie de
conştientizare a populaţiei.
Până în prezent, în cadrul acestui proiect, au fost semnate toate contracte de servicii si se află în
derulare procedurile de atribuire a celor trei contracte de lucrări.
Aceste trei proceduri se află în diverse etape de implementare, cea mai avansată fiind procedura
pentru atribuirea Contractului de Lucrări 2: „Relocarea/ remedierea Depozitului de la Costeşti”
(FIDIC Galben), urmând ca în perioada următoare să fie desemnat câştigătorul.
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