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RAPORT

La proiectul de Hotdrire privind aprobarea Convenfiei de Colaborare pentru
Proiectul ,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienfi" in comuna Ciochina

Av6nd in vedere acordarea de sprijin financiar Guvernului Romaniei de cdtre Banca Mondiald
qi aprobarea prelungirii perioadei de implementare cu incd 2 ani gi a faptului cd localitatea Ciochina
din judelul Ialomifa face parte din Lista localitd{ilor ZVN (Zond Vulnerabild la poluarea cu Nitrali)
conform Ordinului comun ff. 155212008 emis de ministrul mediului gi dezvoltdrii durabile gi
ministrul agriculturii gi dezvoltdrii rurale cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Ministerul
Mediului si Schimbdrilor Climatice a selectat judeful Ialomila la propunerea Consiliului Judelean
Ialomila pentru incd o comund vulnerabild la poluarea cu nitrafi.

Proiectul ,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienfi" urmeazd sd sprijine financiar urmare a
suplimentdrii portofoliului de investifii , realizarea unor investilii specifice la nivelul a 12 comune din
far6, printre beneficiile concrete ale proiectului fiind promovarea unui sistem eficient de gospoddrire
a gunoiului de grajd provenit de la creqterea animalelor in localitdlile rurale precum qi a deqeurilor
organice din gospoddrii, prin realizarca de investifii la nivel de comund gi gospoddrie individuald gi
fumizarea de echipamente pentru colectare qi compostare gunoi de grajd. Prin implementarea
proiectului se reduc emisiile de nutrienli la un nivel acceptabil in apele de suprafali qi subterane.

In mod concret proiectul sprijin6 derularea unor investifii privind:
-construire platformd comunalS pentru colectarea qi managementul gunoiului de graJd;
-dotarea cu utilaje (tractor, remorci, incdrcdtor frontal, magind de imprdgtiat gunoi , cistemd vidanjd)
pentru colectarea, compostarea qi aplicarea pe terenurile agricole a gunoiului de grajd/compostului;
-fumizarea de europubele la nivelul gospoddriilor individuale pentru colectarea separatd a degeurilor
reciclabile.

Sursa poludrii cu nitrali in comuna Ciochina este o problematicd actuald, in prezent platforma
existentd fiind subdimensionatd pentru gestionarea gunoiului provenit din surse agricole, populalia
comunei depozitdnd necontrolat gunoiul de grajd.
In comund au fost identificate qi certificate de cdtre DSVSA Ialomila un numdr de 855 capete bovine
crescute in gospoddrii individuale la care se adaugd qi capete porcine, ovine qi cabaline.
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Terenul se afl6 in proprietatea publicd a comunei fiind adecvat pentru construcfia propusd qi
are destinalia pdgune. Terenul se afl6 in partea de S-V a comunei pe maul stdng al rdului Ialomila cu
acces din drumul comunal DC 399 fbrd sd afecteze proprietdli particulare. In apropierea
amplasamentului existd o linie electricd ce alimenteazl comuna qi platforma de depozitare gunoi din
zond. Terenul nu este in zond inundabild sau care manifestd alunecdri de teren. Nu este in apropierea
unor obiective strategice pentru care sunt necesare avize speciale.

Co-finanfarea proiectului va fi de 5o/o din valoarea lucrdrilor de construclii , echipamentelor qi
dotdrilor qi25 % din valoarea europubelelor ce vor fi asigurate prin proiect.

Dupd ftnalizarca investiliei toate activele achizilionate in cadrul proiectului vor fi transferate
cu titlu gratuit cdtre comuna Ciochina in vederea utilizdrii scopului pentru care au fost achizilionate
atdt pe perioada deruldrii proiectului cdt qi ulterior acesteia pe toatd durata normald de funcfionare a
mijloacelor fixe.

Astfel Ministerul Mediului si Schimbdrilor Climatice prin Unitatea de Implementare a
Proiectului "Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienli ", trebuie sd semneze cu fiecare Consiliu
Judefean al judeJelor cu comunele incluse in proiect, respectiv cu Consiliul Judetean lalomita, o
Convenfie de Colaborare, in caz contrarjudetul nostru va fi scos din proiect.

Se desemneazd doamna Doina Gangan consilier in cadrul Direcfiei Investilii qi Servicii
Publice , pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin in vederea implementdrii Proiecflrlui la nivel local ,
av6nd ca sarcind gi comunicarea directd cu UMP gi reprezentanlii Comunei.

Se desemneazd doamna Luiza $tefania Gheorghe consilier in cadrul Direcliei Investilii qi
Servicii Publice , in Comisiile de receplie infiinlate in vederea achizifiei in cadrul Proiectului de
bunuri , servicii qi lucrdri destinate Comunei.

in acest context, anexdm prezentei Convenfia de Colaborare intre Ministerul Mediului si
Schimbdrilor Climatice qi Consiliul Judelean, transmisd de Ministerul Mediului si Schimbdrilor
Climatice impreund cu anexa privind finanfarea gi valoarea estimativd a lucrdrilor , in vederea
analizdrii qi stabilirii necesitdlii semndrii acestui document.
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