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PROIECT DE HOTARÂRE 
privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a initierii 

procedurilor legale, în vederea identificarii solutiilor tehnice si financiare 
privind construirea unui incinerator zonal de deseuri 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 

Având în vedere: 
ü Prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu 

modificari prin legea 426/2001; 
ü Prevederile HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor; 
ü Prevederile art. 5 din HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor 
ü Referatul nr.20570/24.05.2006 înaintat de Serviciul Implementare 

Programe 
ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau.  

În baza dispozitiilor art.38(2),  lit.,,d” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H o t a r a s t e: 

 
Art.1. – Se aproba initierea procedurilor legale în vederea identificarii solutiilor 
tehnice si a posibilitatilor de finantare  privind construirea unui incinerator de deseuri 
pe o locatie învecinata cu viitorul depozit ecologic care face obiectul masurii ISPA  
2004/RO/16/P/PE-007 
 
Art.2. – Se împuterniceste Primarul municipiului Bacau sa initieze procedurile legale  
necesare, în vederea studierii posibilitatilor tehnice si financiare pentru realizarea 
obiectivului de la art. 1. 
 
 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, a initierii procedurilor legale, în vederea identificarii 

solutiilor tehnice si financiare privind construirea unui incinerator zonal de 
deseuri 

 
 

 
În municipiul Bacau a fost demarata Masura ISPA 2004 RO 16 P PE 007, 

„Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacau si al comunelor limitrofe”, 

ce are drept obiectiv principal construirea unui depozit ecologic nou, precum si 

inchiderea celui existent, (acesta fiind la limita capacitatii de stocare si neindeplinind 

nici cerintele pe linie de mediu ale legislatiei romanesti si europene).  

De mentionat ca in cadrul Masurii ISPA amintite mai sus, proiectul initial nu a 

luat in calcul gestionarea deseurilor periculoase, finantarea fiind aprobata de Uniunea 

Europeana si astfel nemaiputand fi aduse modificari tehnice la acest proiect.  

Pe de alta parte, normele europene de mediu, preluate si în legislatia 

româneasca de profil, prevad obligatia gestionarii deseurilor periculoase, cea mai 

moderna tehnologie fiind incinerarea.  

În aceste conditii,  se impune initierea unui studiu de catre Primaria Bacau 

privind posibilitatea de a construi un incinerator de deseuri periculoase. 

   

 Avand in vederea existenta celor 8 regiuni de dezvoltare existente pe teritoriul 

Romaniei, se presupune ca în final, vor exista cel putin 8 astfel de incineratoare 

zonale, fiecare deservind câte o regiune. 

  

Un incinerator de deseuri construit în apropierea municipiului Bacau va aduce o serie 

de avantaje zonei, printre care: 

§ Diminuarea costurilor de transport, manipulare si servicii de incinerare în situatia 

in care acest incinerator va fi construit in alta zona. 



§  Contravaloarea serviciilor prestate unitatilor spitalicesti si agentilor economici 

pentru distrugerea acestor deseuri vor reveni bugetului local al municipiului Bacau 

(trebuie avut in vedere cel putin numarul mare de unitati spitalicesti din regiunea 

N-E); 

§ Se vor crea 25-30 de noi locuri de munca; 

§ Incineratorul va atrage si alte investitii si dezvoltare pe orizontala; 

§ Prin arderea acestor deseuri va fi produsa energie electrica sau termica ce va 

putea fi recuperata, reducandu-se astfel cheltuielile de exploatare. 

§ Prin solutiile tehnice de vârf utilizate, un astfel de incinerator ecologic nu va duce 

la poluarea zonei in care va fi construit; 

§ Protectia Mediului fiind unul din domeniile pe care Uniunea Europeana le 

considera a fi de o maxima importanta, sunt asigurate premisele necesare obtinerii 

unei finantari nerambursabile pentru un astfel de proiect, prin aplicarea la Fondul 

de Coeziune din cadrul Fondurilor Structurale acordate Romaniei; 

 În baza acestor argumente tehnico-economice si de mediu, consideram 

oportuna identificarea  posibilitatilor tehnice si financiare în vederea construirii unui 

incinerator pe o locatie învecinata noului depozit ecologic. 

Fata de cele expuse mai sus, va rugam domnilor consilieri, sa aprobati 

proiectul de hotarâre, în forma prezentata 

 

 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
pentru avizarea proiectului de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul 

Local al Municipiului Bacau, a initierii procedurilor legale, în vederea 
identificarii solutiilor tehnice si financiare privind construirea unui incinerator 

zonal de deseuri 
 

 
 

 

         Analizând proiectul de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al 

Municipiului Bacau, a initierii procedurilor legale, în vederea identificarii solutiilor 

tehnice si financiare privind construirea unui incinerator zonal de deseuri,consideram 

ca este oportun si necesar demararea acestui program  privind construirea unui 

incinerator zonal de deseuri, pe o locatie învecinata cu viitorul depozit ecologic 

 
Avizam favorabil proiectul de hotarâre. 

 

 Viceprimarul Municipiului Bacau Sef Servici, 

Ing. Constantin Scripat Leonard Padureanu 

___________________ _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


