Stabilirea Obiectivelor generale, specifice i ac iunilor necesare rezolv rii problemelor de mediu

ANEXA NR. 5

Componenta Managementul De eurilor
Obiectiv general

Obiective specifice /
inte

Activit i

Responsabili
implementare

Responsabili
monitorizare

1. Reducerea
impactului
activit ii de
depozitare a
de eurilor
menajere asupra
calit ii factorilor
de mediu i al
s n t ii umane

1.1Reducerea cantitativ
a de eurilor menajere
depozitate
Reducerea cantit ii de
de euri biodegradabile
municipale,
conform
termenelor impuse de
HG 349 / 2005 privind
depozitarea de eurilor:
- reducerea cantit ii de
de euri
biodegradabile
municipale depozitate la
50% din cantitatea total ,
exprimat
gravimetric,
produs în anul 1995, în
maximum 8 ani de la data
de 16 iulie 2001;
- reducerea cantit ii de
de euri
biodegradabile
municipale depozitate la
35% din cantitatea total ,
exprimat
gravimetric,
produs în anul 1995, în
maximum 15 ani de la
data de 16 iulie 2001.
Termenele prev zute
pentru
atingerea
obiectivelor de reducere a
cantit ilor de de euri
biodegradabile depozitate

1.1.1 Stabilirea unui sistem
eficient
de
colectare
selectiv
a
de eurilor
conform Master Planului
privind
gestionarea
de eurilor i a proiectului
Sistem
integrat
de
management al de eurilor
în jude ul Olt
1.1.2 Implementarea noului
sistem
de
colectare
selectiv
prin realizarea
proiectului
Sistem integrat de
management al de eurilor
în jude ul Olt

Consiliul
Jude ean
i Consiliile locale

1.1.3 Promovarea
principiilor recicl rii
de eurilor i a valorific rii
prin producerea de compost

Consiliul
Jude ean Olt
Prim riile i
Consiliile Locale
Societ ile de
Salubritate
ONG-uri locale
APM Olt

Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI-POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia
APM Olt
GNM CJ Olt
Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI-POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia
APM Olt
GNM CJ Olt
Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI -POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia
APM Olt
GNM CJ Olt

Consiliul
Jude ean
i Consiliile locale

Termen de
realizare /
Sursa de
finan are
Fondul
European de
Dezvoltare
Regional
(2009-2013)

Fondul
European de
Dezvoltare
Regional
2010 - 2013

Fondul
European de
Dezvoltare
Regional
Începând din
anul 2010

Permanent

1
APM OLT

se pot prelungi cu
maximum 4 ani, dac
aceast
prelungire este
autorizat de autoritatea
central pentru protec ia
mediului.
Realizarea obiectivelor
na ionale
ce
trebuie
atinse
conform
HG
621/2005
privind

gestionarea
ambalajelor
i
a
de eurilor de ambalaje,
referitor la valorificarea
sau
incinerarea
în
instala ii de incinerare
cu
recuperare
de
energie
i reciclarea
de eurilor de ambalaje
Pentru
realizarea
obiectivelor
na ionale,
operatorii economici au
responsabilitatea
valorific rii unor cantit i
de de euri de ambalaje
astfel
încât
s
îndeplineasc
atât
obiectivele anuale globale,
cât i cele pentru fiecare
tip de material.
1.2 Reducerea depozit rii 1.2.1
Construirea Consiliul
necontrolate a de eurilor depozitului ecologic de la Jude ean Olt
menajere
pân
la B lteni
eliminarea
total
a
depozit rii
necontrolate
în anul 2017

Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI -POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia

Fondul
European de
Dezvoltare
Regional
2012
2

APM OLT

1.2.2 Construirea a 4 Sta ii Consiliul
de Transfer in localit ile: Jude ean Olt i
Scornice ti, Bal , Caracal i Consiliile locale
Corabia.
Închiderea
depozitelor
neconforme existente

1.2.3 Monitorizarea post- Consiliul
închidere a depozitelor de Jude ean Olt i
de euri
menajere
din Consiliile locale
ora ele
Scornice ti,
Dr g ne ti-Olt i Slatina.
2. Reducerea
impactului rezultat
prin depozitarea
necorespunz toare
a de eurilor
industriale

2.1 Îmbun t irea
sistemului de gestionare a
de eurilor rezultate din
activit ile unit ilor
economice mari
poluatoare.

2.2 Îmbun t irea
sistemului de reciclare a
de eurilor rezultate din
activit ile industriale.
Reducerea cu 3% a
cantit ii de reziduuri
industriale ce ajung s fie
depozitate în rampele de
de euri specifice

APM OLT

2.1.1 Aplicarea de c tre
marii poluatori a unor
planuri proprii de gestionare
a de eurilor industriale
2.1.2 Verificarea activit ilor
de gestionare a de eurilor
industriale de c tre APM Olt
i GNM CJ Olt
2.2.1 Exploatarea propriuzis a componentei utile din
cantitatea total de de euri
industriale.
2.2.2 Con tientizarea
tuturor salaria ilor societ ii
privind necesitatea
implement rii ac iunilor
specifice sistemului de
colectare selectiva a
de eurilor

Operatorii
economici

2.2.3 Realizare depozit

SMR Bal

APM Olt
GNM CJ Olt
Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI -POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia
APM Olt
GNM CJ Olt
Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
APM Olt
GNM CJ Olt
APM Olt
GNM CJ Olt

Fondul
European de
Dezvoltare
Regional

2013

Dup 16 iulie
2009

permanent

APM Olt
GNM CJ Olt

S.C. ALRO S.A.
efii de sec ii
Birou AEN

S.C. ALRO S.A.
efii de sec ii
Birou AEN

Trim. I. 2010

S.C. ALRO S.A.
efii de sec ii
Birou AEN

S.C. ALRO S.A.
efii de sec ii
Birou AEN

Permanent,
începând din
Ianuarie 2010

GNM

Fonduri proprii
3

CJ Olt

3. Reducerea
impactului negativ
produs prin
gestionarea
necorespunz toare
a de eurilor

4. Reducerea
impactului datorat
activit ii de
transport a
de eurilor
menajere

5. Reducerea

3.1 Dezvoltarea sistemului
de colectare a de eurilor
menajere în toate
localit ile jude ului prin
implementarea proiectului
Sistem integrat de
management al de eurilor
în jude ul Olt

4.1 Îmbun t irea
infrastructurii rutiere
caracteristice activit ii de
transport a de eurilor
menajere între locurile de
colectare i cele de
depozitare
Reabilitarea c ilor de
transport a de eurilor
menajere

5.1 Îmbun t irea

industrial ecologic
2.2.4 Realizare hald
ecologic de de euri
industriale
3.1.1 Îmbun t irea
infrastructurii de colectare
selectiv a de eurilor
menajere (înfiin are puncte
de colectare selectiva,
dotare cu pubele,
containere, etc.) în 104
localit i din mediul rural
3.1.2 Urm rirea gradului de
colectare selectiv în
localit ile care au
implementat sistemul
3.1.3 Con tientizarea
popula iei privind
necesitatea implement rii
ac iunilor specifice
sistemului de colectare
selectiv a de eurilor
4.1.1 Îmbun t irea calit ii
c ilor rutiere existente
folosite pentru transportul
de eurilor menajere

EKOMIN

GNM

Consiliul
Jude ean Olt i
Consiliile locale

Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
OI -POS Mediu
regiunea 4 SV
Oltenia
APM Olt
GNM CJ Olt
APM Olt
GNM CJ Olt

Fondul
European de
Dezvoltare
Regional

APM Olt
GNM CJ Olt
Asocia ia de
Dezvoltare
Intercomunitara
OLT-ECO
Consiliul
Jude ean Olt

permanent

APM Olt
GNM CJ Olt

APM Olt, ONGuri, Prim riile i
Consiliile Locale
Asocia iile de
proprietari

CJ Olt

Consiliul
Jude ean Olt
Prim riile
i
Consiliile locale
Administra ia
Na ional
a
Drumurilor
4.1.2 Realizarea de noi c i
Consiliul
Consiliul
rutiere în vederea
Jude ean
Jude ean Olt
eficientiz rii rutelor de
Prim riile i
transport
Consiliile Locale
Administra ia
Na ional a
Drumurilor
5.1.1 Introducerea unor Operatorii
APM Olt

2017 fonduri
proprii

2010
Permanent

Permanent

2013

permanent
4

APM OLT

impactului datorat
deficien elor
sistemului de
gestionare a
de eurilor
periculoase

6. Reducerea
impactului
provocat de
depozitarea
n molurilor
rezultate de la
sta iile de epurare

sistemului de gestionare a
de eurilor periculoase de
c tre agen ii economici
produc tori.
Reducerea cantit ii de
de euri periculoase
generate i depozitate la
nivelul fiec rui agent
economic produc tor
6.1 Îmbun t irea
sistemului de depozitare a
n molurilor.
Utilizarea n molului în
scop agricol i/sau silvic.

m suri
specifice
de
reducere a cantit ii de
de euri
periculoase
(recuperare, reciclare) la
agen ii
economici
produc tori.
5.1.2 Îmbun t irea
m surilor de siguran în
gestionarea i depozitarea
de eurilor periculoase.
6.1.1 Realizare de sta ii de
epurare în localit ile din
jude ul Olt
6.1.2 Promovarea folosirii
n molului ca îngr
mânt
pentru terenuri agricole
i/sau silvice ( testarea
prealabil a calit ii
n molurilor i a solurilor pe
care acestea sunt folosite )

economici

Operatorii
economici

APM Olt

permanent

Prim riile i
Consiliile Locale
Operatorii de ap
Prim riile i
Consiliile Locale
Operatorii de ap

Consiliul
Jude ean Olt
APM Olt
Prim riile i
Consiliile Locale
Operatorii de
ap

2018

Permanent

5
APM OLT
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