
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată:  Domnului Costel ALEXE, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

      Domnului Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României 

Domnului Eugen Cojoacă, Președintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii         

Publice 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Nereguli în documentația de atribuire Centrul de colectare selectivă a            

deșeurilor de la Galda de Jos 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Președinte, 

După 6 luni de când a fost anulată a doua licitație pentru desemnarea unui operator al                

depozitului de colectare selectivă a deșeurilor de la Galda de Jos, în 16.04.2020 a fost lansată                

pe platforma de achiziții publice a treia licitație La numai câteva zile a fost din nou contestată                 

documentația de atribuire pentru unele nereguli. 

Din conținutul contestației se rețin următoarele: 

a. „Față de forma anterioară a documentației, în prezent Autoritatea Contractantă a           

modificat modalitatea de recuperare a investițiilor (recuperare din tarif, în loc de            

recuperare de la concedent).” 

b. „În Caietul de Sarcini, Anexa 1 "Indicatori de performanță și penalități", în cadrul             

secțiunii 1. "Indicatori de performanță generali" este cuprins Indicatorul 1.2.4, cu           

referire la activitatea stației de tratare mecano-biologică, care însă este în totală            

contradicție cu prevederile documentației de atribuire.” 

c. „În ceea ce privește implementarea obligației legale (Anexa 7 la Legea 211/2011) de             

introducere în contractele de delegare a gestiunii a indicatorului de performanță prin            
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care este prevăzută trimiterea anuală către reciclare a unei cantități de deșeuri            

reciclabile de 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptata la instalația de tratare             

mecano-biologică, este necesar ca autoritatea contractantă să realizeze mai întâi          

investițiile necesare în vederea modificării corespunzătoare a instalațiilor de tratare          

mecano-biologică,urmată de modificarea corespunzătoare a indicatorului 1.2.4.       

Prevederile documentației de atribuire (Caiet de Sarcini și manualul de operare al            

stației TMB - documentul "8.3.95 Manual de operare") aferente modului în care            

trebuie operată instalația TMB arată în mod clar că pe fluxul de tratare a acestor               

deșeuri există o singură posibilitate tehnologică de extragere a materialelor          

reciclabile de tipul celor enumerate în definirea modului de calcul a indicatorului            

-hârtie, metal, plastic și sticlă). Astfel, este posibilă doar extragerea deșeurilor           

metalice feroase, cu ajutorul separatorului magnetic, nu și a altor tipuri de deșeuri             

(metalice neferoase, hartie, metal, sticlă).” 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este impactul de mediu cauzat de transferarea deșeurilor din județul Alba către             

Tg. Jiu, Oradea sau Odorhei, urmare a nefuncționării centrului de deșeuri de la Galda              

de Jos? 

2. Dacă este temeinică și legală majorarea continuă a tarifelor de salubrizare, majorare            

cauzată de nefuncționarea centrului de deșeuri de la Galda de Jos și de costurile de               

transport al deșeurilor? 

3. Dacă documentația de atribuire a Consiliului Județean Alba a respectat prevederile           

legale de mediu și principiile de mediu, dar și prevederile legale privind            

operaționalizarea serviciului public de colectare a deșeurilor? 

4. Dacă, în prezent, Consiliul Județean Alba respectă prevederile de mediu prin           

neoperaționalizarea urgentă a centrului de management integrat al deșeurilor de la           

Galda de Jos din județul Alba? 

5. Unde vor fi colectate deșeurile de tipul metale neferoase, hârtie, metal, sticlă, din             

moment ce instalația TMB va putea extrage doar metalele feroase? Există un risc de              

poluare în acest sens? 
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6. Ce măsuri va lua Ministerul Mediului pentru a urgență operaționalizarea centrului de            

deșeuri de la Galda de Jos? 

7. Dacă din cauza pasivității și a procedurii defectuoase de atribuire gestionate de            

Consiliul Județean Alba, România riscă să fie supusă procedurii de infringement pe            

mediu de către Comisia Europeană?  

8. Dacă CJ Alba respectă procedura de achiziții publice pentru delegarea serviciului de            

colectare selectivă a deșeurilor? 

9. Dacă din documentația de atribuire rezultă că CJ Alba urmărește să avantajeze un             

anumit operator economic, ținând cont că ne aflăm deja la a treia contestație? 

10. Dacă Curtea de Conturi a României, în activitatea de control la CJ Alba, a descoperit               

nereguli privind gestionarea fondurilor publice în legătură cu centrul de colectare           

selectivă a deșeurilor de la Galda de Jos? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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