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SMID – CONSILIUL JUDETEAN, 15.10.2015 

Inca din 2001 se fac demersuri pentru planul judetean de gestionare a deseurilor, IPM-ul de 

atunci, cerea CJ sa transmita Planul pana la 17.10.2001 (conform Legii 426/2001 care 

aproba OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, prevedea ca Planurile judetene sa se 

finalizeze pana la 17.02.2002). 

S-a finalizat, prin adoptarea de catre CJ prin HCJ nr.90/19.07.2002. 

In Plan se recunostea faptul ca, capacitatea de depozitare a actualului depozit de la Pata Rat 

era de mult depasita si se prevedeau acele instalatii de impachetare a deseurilor, Power-

Pack in vederea stocarii pe timp de 2 ani, timp in care s-ar fi pus in functiune un incinerator. 

Pentru incinerator nu era nicio aprobare de la Mediu, pentru ca nu s-a solicitat asa ceva 

printr-o documentatie; se pare ca era doar in faza de studiu de fezabilitate.  

Mai stie cineva ce s-a ales de aceste instalatii? Cca 12 milioane euro. 

Statia de transfer Mihai Viteazu: a impus schimbarea in Plan, de la Campia Turzii la MV. 

SMID este prevazut in Planul judetean, regional si national de gestionare a deseurilor, este o 

investitie aprobata si finantata, deci trebuie implementat. 

 Sunt oferte de a continua lucrarile la depozit? Ordinul Min. Mediului (Attila Korodi) 

2182/15.12.2014 este prelungit proiectul pana la 31.12.2015! 

 Dupa intalnirea de la CJ din 17.06.2015 cu constructorul, s-a ajuns la o planificare a 

lucrarilor? 

Sunt intrebari la care speram sa aiba raspunsuri CJ . 

SMID trebuie implementat, mai ales ca: 

 Ne asteapta noi taxe de la Fondul pentru mediu, pentru cantitatile de deseuri inerte si 

nepericuloase depozitate spre eliminare: 

o 80 lei/tona, in 2016 

o 120 lei/tona, incepand cu 2017 

pe langa taxarea existenta, de 100 lei/tona, in cazul neindeplinirii obiectivului de 

reducere a cantitatii depozitate cu 15% pe an, raportat la cantitatea totala de deseuri 

municipale si asimilabile colectata. 

Pentru ca impactul financiar asupra cetatenilor sa fie minimizat, in aceasta situatie se 

impun doua directii principale de actiune: 

1. Urgentarea punerii in functiune a noului depozit 

2. Gasirea celor mai potrivite solutii de reducere a cantitatilor de deseuri care sa 

necesite depozitare 

 

Faptul ca s-a ajuns sa se realizeze un nou depozit temporar este un bine pe termen scurt, 

dar avem mari retineri ca-si va atinge scopul. 
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Stocare temporara = 1 an! Oare ajunge acest nou depozit temporar sa faca fata 1 an sau 

pana la punerea in functiune a celui mare? 

Potential nevalorificat suficient: firme care au dotarea pentru colectare selectiva 

 Solutii pentru reducerea cantitatilor de deseuri care sa necesite depozitare: 

o Reducerea producerii de deseuri, la sursa (cetateni) – constientizare reala, 

intensa mediatizare 

o Colectarea selectiva: fractia umeda, hartie/carton, plastic, metal/sticla; in zile 

diferite – se evita amestecarea acestora 

o Cantarirea/masurarea volumetrica la sursa: platesc atat cat deseu produc 

o Constrangere/bonificatie: suprataxa peste o anumita cantitate pe cap 

locuitor/reducere echivalent deseu reciclabil 

o Sortare la centrele de transfer si la depozit 

o Producere de compost 

o Valorificarea unei cat mai mari cantitati de deseu colectat: metal, carton, 

plastic, sticla, compost 

o Depozitarea in depozit conform doar a resturilor ramase 

Modalitati de informare-constientizare propuse: 

 Fluturasi care sa insoteasca facturile de salubritate si sa explice modul de 
colectare si justificarea facturii 

 Difuzarea de mesaje audio in statiile mijloacelor de transport in comun 

 Anunturi pe site-ul Consiliului Judetean, al Primariei si al Prefecturii 

 Anunturi in ziarele locale 

 Anunturi la radio si televiziune 

 Mediatiazarea radio si televizata prin interviuri si dezbateri la care sa participe 
primarul Clujului si presedintele CJ, reprezentanti ai Agentiei pentru protectia 
mediului, ai Garzii de mediu, ai operatorilor de salubritate, ai ONG-urilor de 
mediu 

 

Numai daca vom avea o implicare reala si constienta a populatiei putem avea succes in 

acest demers, de aceea trebuie ca cetateanului sa i se castige increderea in conducerile 

judetului si orasului. 

Ramane o intrebare ce sta pe buzele tuturor: care este data la care se va putea depozita 

primul mc de deseu in noul depozit? 

 

Isaia MAGHEAR 


