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14 decembrie 2017 

 

Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj 

 

 Consiliul Județean Dolj anunță semnarea contractului „Fazarea proiectului Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj“, document care prevede o finanţare 

în valoare totală de 132.893.783,52 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 28.693.465 de euro). 

 Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj: „Perfectarea contractului creează anvelopa 

financiară care garantează sumele necesare pentru finalizarea tuturor componentelor 

acestui proiect, cel mai amplu derulat până în prezent de către Consiliul Judeţean Dolj, 

care vizează toate cele 111 localităţi din judeţ. Consiliul Judeţean primeşte astfel o sumă 

importantă, care se apropie de 29 de milioane de euro şi care este calculată pentru a acoperi 

toate investiţiile şi achiziţiile realizate după încheierea Programului Operaţional Sectorial 

Mediu, prin care a fost finanţat iniţial demersul nostru”.  

 Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj“, cu o valoare 

totală de 53,6 milioane de euro, a inclus achiziţionarea a 32 de autospeciale pentru 

colectarea şi transportul deşeurilor menajere, a 3.906 containere de diferite capacităţi, a 

102.985 de compostoare individuale pentru gospodării din mediul rural şi din oraşele Bechet 

şi Dăbuleni, închiderea depozitelor neconforme de la Calafat, Filiaşi şi Segarcea, construirea 

a patru staţii de transfer (Băileşti, Calafat, Dobreşti şi Filiaşi), a două staţii de compostare 

(Calafat şi Craiova) şi a unei staţii de sortare a deşeurilor (Craiova), precum şi furnizarea a 

759 de containere îngropate destinate municipiului Craiova şi a utilajelor specifice pentru 

gestionarea acestora. 

 Scopul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj 

constă in implementarea unui sistem integrat și durabil de management al deșeurilor la 

nivelul județului Dolj care să asigure creșterea calității sănătății, mediului și a vieții în județ. 
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 Proiect cofinanțat din Fondul European de  Dezvoltare Regională  prin Programul 

Operațional  Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu - cod proiect: CCI nr. 2014 RO161PR0001, 

cod SMIS: CSNR-18378) și din Fondul de  Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructura 

Mare 2014-2020 (POIM: cod SMIS 2014+ 10212). Pentru informații detaliate despre celelate 

programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .  
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