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DECLARATIE

Planul Judetean de Gestionare a Degeurilor pentru judeful Satu Mare adoptat prin
Hotsrlrea Consiliului Judetean Satu Mare nr.210 din 19.10.2009, face parte din categoria
planurilor gi programelor care se supun evaluirii de mediu.
i n conformitate cu art. 33 din HG nr. I07612004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluirii de rnediu pentru planuri gi programe, Consiliul Judetean Satu Mare in calitate
de titular al Planului Judetean de Gestionare a Degeurilor pentru judeful Satu Mare a respectat
aceasti proceduri, obiectivele $i tintele planului fiind in concordan@ cu consideratiile de mediu.
Principalul scop al Planului Judetean de Gestionare a De~euriloreste acela de a
prezenta fluxurile de degeuri $i optiunile de gestionare a acestora, precurn gi de a stabili cadrul
pentru asigurarea unui sistern durabil de gestionare a degeurilor, care sfi asigure indeplinirea
obiectivelor gi tintelor situate in zona beneficiilor ecologice.
Efectele prognozate asupra factorilor de mediu:
1 .M&uri pentru-area

factorului de mediu SOL
Calitatea solului a fost afectati semnificativ in zona depozitelor de degeuri de
infiltratiile apelor cu confinut de poluanti, fiind astfel depi~itficapacitatea solului de a retine
poluanti, inclusiv capacitatea de regenerare . in judetul Satu Mare exist5 4 depozite neconforme
clasa ,,b"in zona urbani (Satu Mare, Carei , Negregti Oag, TQnad), iar in mediul rural existau in
anul2007, 146 de spatii de depozitare pe terenuri nearnenajate. i n prezent, $i-au sistat depozitarea
depozitele neconforme din Carei gi Negreyti O q , iar spatiile de depozitare din zona rural%au fost
in totalitate inchise $i ecologizate .
in concluzie, in zona rarnpelor de gunoi se constats degradarea calitZtii aemlui, a solului
gi p b z e i freatice, indicatorii deteminati depigind valorile normale propuse de standardele in
vigoare.
Nu sunt disponibile informatii relevante la modificarea calit2tii solului sau subsolului in zona
adiacents depozitelor.
Efecte prognozate:
Prin implementarea PJGD se preconizead eliminarea surselor de poluare existente prin:
-elirninarea tuturor depozitelor de d e ~ e u rneconforme
i
prin inchiderea $i ecologizarea acestora;
-cregterea gradului de colectare a degeurilor;
-reducerea cantitZtilor de de~euridepozitate;
-utilizarea de sisteme pentru captarea $i utilizarea biogazului;
-colectarea gi epurarea levigatului;
-metode moderne de tratare gi valorificare a de$eurilor;
-infrastructur%performanti.

2. Mhuri pentru proteiarea factorului de mediu APA
Impactul negativ asupra apelor de suprafati din zona depozitelor de degeuri estc
determinat, in principal, de apele pluviale care spali corpul depozitelor antrenbd o parte dill
poluantii solubili care ajung in apele de suprafa@ gi in cele subterane, in forma denumiti levigat.
Efecte promozate:
Implementarea PJGD va avea efecte semnificative determinate de :
-eliminarea surselor de poluare existente prin inchiderea gi ecologizarea depozitelor neconformc;
-colectarea gi epurarea levigatului.

3. Mhuri pentru proteiarea factorului de mediu AER
Calitatea aerului este influenptfi dc:
Colectarea, transportul $i depozitarea degeurilor
Tratarea degeurilor
Valorificarea degeurilor
in prezent, o problemi importanti o reprezinti degajarea amoniacului in zona rampelor tlv
depozitare a degeurilor, continut care dep@este de multe ori limitele admise de standardclr I I I
vigoare. Cregterea temperaturii mediului ambiant determini de asemenea, o cantitate crescul5 111.
amoniac, care provine din procesele de incilzire a solului umed, unde incep procesele metah(~licv
microbiene. Continutul crescut de amoniac din aer este spilat de apele de precipitatii untlc 5 ~ .
reghesc sub form2 de siruri de amoniu.
Efecte Drognozate:
Implementarea PJGD va determina:
-sciderea semnificativi a emisiilor de poluanti gazogi;
-reducerea riscului de autoaprindere sau incendii, prin inchiderea depozitelor neconli~r~~ic.
utilizarea de sisteme pentru captarea gi utilizarea biogazului, cregterea gradului de acopcrirc cu
servicii de salubritate, utilizarea unei inhstructuri modeme de colectare gi transport a dcgcurilot..
4.h&.uri referitoare la potentialele efecte asupra patrirnoniului cultura!, inclusiv cel
arhitectonic si arheologic si asupra asezlrilor umane
in general, facilititile privind gestionarea degeurilor (depozitc, zonc dc proccsare,
incinte de serviciu, gaiaje etc) sunt amplasate in afara localitfitilor sau in zonc rcglcmclilate din
punct de vedere urbanistic ca zone de servicii pi activititi industriale, astfcl incii i~npactullor
asupra patrimoniului cultural, arhitectonic ori arheologic sau asupra zonclor locuilc estc nu1 sau
mult diminuat.

5. Mhuri referitoare Ia factorul de mediu Veeetatie si Arii proteiate
in prezent, atAt depozitele de degeuri clt $i spatiile destinate colectirii lor constituie
locuri cu impact vizual dezagreabil (determinat de tehnologia de colectare $i depozitare) prin:
expunerea acestora, posibilitatea impdgtierii lor de v h t pe suprafete extinse, prezenta pbirilor,
insectelor gi roz&toarelor, lipsa vegetatiei in zonele perimetrale etc.
Efecte promozate:
Ariile protejate nu vor fi afectate de implementarea PJGD, a v b d in vedere faptul c i
infrastructura se va realiza in afara ariilor acestora. Se poate considera c i efectul produs-asupra
aerului, apelor, solului, vegetatiei, ariilor protejate, qez5rilor umane este unul pozitiv, avlnd in
vedere c i se imbunitfiteate gi se modemizeazi tot procesul de gestionare a de~eurilormenajere gi
asimilate.
in concluzie, sistemul de management integrat al degeurilor propus prin PJGD va avea
efecte pozitive atAt din punct de vedere a1 s k i t i t i i populafiei jude@lui gi a1 calitilii vietii, precum
gi din punct de vedere vizual gi peisajistic.
Raportul de mediu a fost intocmit de un expert atestat, fiind in conformitate cu
prevederile HG 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluirii de mediu pentru

planuri $i programe. Prin Raport au fost identificate $i evaluate efectele semnificative asupra
mediului prin implementarea PJGD, precum $i alternativele acestuia.
Concluzia Raportului de mediu consti in faptul cH planul elaborat prezinti cele mai bune
rezultate ecologice posibile in conditii de maxim5 eficienB economici, deoarece:
9 Red6 situatia existent2 a sistemului de gestionare a deaeurilor la nivelul judewlui
9 Identifici $i analizeazi punctele slabe
9 Dezvolt5 $i evalueazH scenarii gi alternative pentru viitor
9 Ofer6 posibilititi $i solutii adecvate pentru sistemul de gestionare a de$eurilor
9 Implementarea planului va produce efecte pozitive concrete in ceea ce prive~teorganizarea
unui sistem fiabil de colectare, colectare selectiv2, reciclare, tratare $i depozitare finali a
deaeurilor municipale.
Publicul a fost informat pe toat5 durati desf5qurkii etapelor procedurale parcurse prin
anunpri publice $i a fost consultat in cadrul dezbaterii publice din 20.08.2009. Pe parcursul
deruhii evalukii de mediu nu au existat sesiz5ri ale publicului interesat.
Autorititile implicate in procedura, membre ale grupului de lucru, $i-au exprimat punctele
de vedere $i observatiile in cadrul intdnirilor organizate pentru definitivarea PJGD.
Alternativa aleasi a fost in concordan@ cu cea propus5 prin Master Planul privind
Managementul Regional al deaeurilor $i ecologizarea rampelor de degeuri, la nivelul judewlui
Satu Mare.
Principalele mburi de monitorizare a efectelor asupra mediului sunt:
- Monitorizarea anualB a obiectivelor $i a tintelor;
- Evaluiri asupra progresului inregistrat in atingerea obiectivelor $i iintelor
cuantificabile din PJGD;
- Identificarea intirzierilor $i deficientelor in implementarea planului;
- Stabilirea cadrului institutional prin formarea grupului de monitorizare responsabil de
evaluarea indicatorilor urmirifi $i intocmirea raportului anual de monitorizare;
- Monitorizarea factorilor relevanti pentru prognod;
- Publicarea raportului de monitorizare anualH a planului.
Implementarea Planului Judetean de Gestionare a De~eurilorpentru judepl Satu Mare, va
avea efecte semnificative directe, exclusiv pozitive asupra tuturor factorilor de mediu, a v h d ca
rezultat imbun5t2tirea procesului de tratare $i a sistemului de colectare a d e ~ u r i l o rmunicipale in
tot judepl. Colectarea $i depozitarea de~eurilorvor respecta cerintele standardelor romhegi gi a
normelor Comuniwii Europene.
Prezenta Declaratie a fost afigat2 pe pagina de internet a Consiliului Judetean Satu Mare:
www.cjsm.ro
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