MINUTA DEZBATERII PUBLICE
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
PRIVIND
APROBAREA TARIFELOR PRESTATE DE S.C. ECO TG. S.R.L – TÎRGU NEAMŢ
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE COLECTARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
TEMPORARĂ A DEŞEURILOR

Joi, 17.12.2009, ora 17,00, în sala de şedinte din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu
Neamţ, a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind
aprobarea tarifelor prestate de S.C. ECO TG. S.R.L – Tîrgu Neamţ pentru activităţile
de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor.
Au fost prezenţi la această şedinţă publică:
-

dl. Primar – Decebal Arnăutu;

-

dl. Director administrativ – Vasile Luculescu;

-

dl. Director al S.C ECO TG S.R.L – Tîrgu Neamţ – ing. Ovidiu Cojocaru;

-

ing. Niculina Cojocaru – Compartiment Mediu, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu
Neamţ

-

insp. Lupes Marina - Compartiment Mass – media, din cadrul Serviciului –
Informare şi Relaţii publice, Sport, Turism;

-

toţi cei 19 consilierii locali;

-

d-na Mihaela Gabor - reprezentant din partea Fundaţiei „Speranţa”

-

cetăţeni ai oraşului Tîrgu Neamţ

-

reprezentanţi mass-media: Radio Flash FM, ziarul local „Gura Tîrgului”, N TV –
Tîrgu Neamţ.

Pentru început, dl. Primar prezintă câteva dintre prevederile legale privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, aduce explicaţii privind motivul pentru care a fost
necesară înfiinţarea unei Societati comerciale, în locul unui Serviciu Public, care să
pună în practică obligaţiile din proiectul „ECO – Management” şi prezintă PH cu
privire la aprobarea noilor tarife pentru activităţile de colectare, transport şi
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depozitare, prestate de S.C. ECO TG S.R.L, tarife ce vor intra în vigoare din luna
ianuarie 2010.
În continuarea explicaţiilor prezentate de dl. Primar, d-ra ing. Niculina Cojocaru din
cadrul Compartimentului de mediu, prezintă pe scurt proiectul „Eco-Management
Tîrgu Neamţ”:
Proiectul „Eco-Management Tîrgu Neamt”, are în vedere realizarea unui sistem
eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor. Valoarea acestui proiect este de
1.256.482,67 Euro, din care 1.000.000 Euro nerambulsabili, cu perioada de
implemantare : februarie 2008 - iulie 2010.
Proiectul conţine următoarele obiective:
-

protejarea şi reabilitarea mediului în zona de aplicare a proiectului,

-

reducerea impactului asupra mediului a deşeurilor depozitate,

-

creşterea gradului de acoperire a sistemului de salubrizare,

-

creşterea activităţii turistice a zonei.

Implementarea proiectului are în vedere următorele achiziţii:
-

construirea unei Staţii de sortare, transfer şi compost în oraşul Tîrgu Neamţ,
obiectiv ce se realizează conform Planului judeţean de gestionare a
deşeurilor;

-

achiziţionarea a 2 maşini autocompactoare de 14 mc şi de 18 mc;

-

un încărcător frontal şi o maşină cu cirlig;

-

un număr de 108 eurocontainere de 1100mc;

-

9780 europubele de 120l, 1522 pubele de 240l.

Dl. Primar îl invitată, pe dl. ing. Ovidiu Cojocaru – Director S.C. „ECO TG. S.R.L –
Tîrgu Neamţ”, să prezinte cîteva detalii despre societatea nou înfiinţată:
Conform Cererii de finanţare pentru proiectul Phare 2005 „Eco - Management Tg.
Neamţ”, exploatarea bunurilor achiziţionate prin acest proiect, implicit delegarea
gestiunii serviciul de salubrizare de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ şi de pe raza celor
cinci comune partenere în proiect trebuie atribuite unui operator propriu.
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S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ a fost înfiinţat prin asocierea celor şase parteneri
din acest proiect şi pentru a putea presta serviciul public de salubrizare în fiecare
localitate implicată în proiect.
Delegarea serviciilor are exclusivitate pe durata contractului şi se referă la:
- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor
toxice menajere, cu excepţia celor cu regim special;
-

sortarea deşeurilor municipale;

-

colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile
celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

Perioada de delegare este de 5 ani calendaristici.
Redevenţa este de 20 000 lei şi va fi plătită anual până la sfîrşitul lunii aprilie. Se va
plăti proporţional cu procentul părţilor sociale a fiecărui delegatar.
În

finalul celor două prezentări (proiectul „ECO-Management” şi S.C „ECO TG”

S.R.L), dl. Primar aminteşte despre groapa de gunoi a oraşului Tîrgu Neamţ care are
ca termen de închidere anul 2012 şi faptul că preţurile la tarifele din PH au fost
stabilite matematic în funcţie de platformele care vor fi înfiinţate.
Dl. Primar consideră că implementarea acestui proiect conduce spre un act
civilizator, este o cerinţă a Uniunii Europene, avându-se în vedere reducerea
emisiilor de CO2, considerente care vor fi discutate si la Summitul de la Copenhaga,
unde este invitat să participe şi preşedintele României.
Dl. consilier dr. Axinia Tudorel, felicită executivul şi Consiliul local pentru iniţiativele
acestui proiect de anvergură care se implementează în oraşul Tîrgu Neamţ şi
propune ca din economiile care s-au realizat în urma şedinţelor de licitaţie să se mai
achiziţioneze o maşină de compactat gunoi de 18 m3 şi o maşină cu cârlig pentru
transportul containerelor foarte mari.
D-na Diana Boureanu, de la ziarul local „Gura Tîrgului”, adresează câteva întrebări:
1. Ce perioadă de desfăşurare are acest program şi dacă el va satisface toate
cerinţele locuitorilor din Tîrgu Neamţ şi din cele 5 comune arondate la acest
proiect?
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Răspuns: perioada de implemantare a proiectului este: februarie 2008 - iulie 2010.
Proiectul a fost realizat luîndu-se în calcul numărul total de locuitori din oraşul Tîrgu
Neamţ şi numărul de locuitori din cele 5 comune arondate acestui proiect.

2. Dacă se intenţionează să se facă publicitate pentru educarea copiilor şi tinerilor
din oraş în folosirea eurocontainerelor destinate deşeurilor specifice?
Răspuns: Implementarea acestui proiect a avut în vedere şi publicitatea în rândul
şcolilor a modul în care vor fi selectate diversele deşeuri în europubele.
3. Vor putea elevii de la clasa de ecologie din cadrul Colegiului Tehnic „Ion
Creangă” să beneficieze de locuri de muncă în urma aplicării acestui proiect?
Răspuns: Este posibil acest lucru, implementarea acestui proiect va însemna implicit
şi înfiinţarea de locuri de muncă.
D-na Gabor Mihaela, repezentanta din partea Fundaţiei „Speranţa”, apreciază că
tarifele conţinute în Proiectul de Hotărâre sunt în concordanţă cu calculele făcute şi
cu Planul de management şi crede că printr-o analiză pe o perioadă de 6 luni de zile
a acestei activităţi se va reuşi constituirea unui preţ real.

În încheiere , dl. Primar, mulţumeşte tuturor celor prezenţi.

În Anexă:
-

prezentarea d-lui Director a S.C ECO TG S.R.L;

-

PH – privind aprobarea tarifelor prestate de S.C. ECO TG. S.R.L – Tîrgu
Neamţ pentru activităţile de colectare, transport şi depozitare temporară a
deşeurilor;

-

Tabel prezenţă – şedinţa dezbatere publică din data de 17.12.2009
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