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Conferința de ﬁnalizare a proiectului
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”
Cod SMIS 2014 + 107857
UAT JUDETUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, în calitate de Beneﬁciar, anunță ﬁnalizarea proiectului
”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” Cod SMIS 2014 +
107857, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) – Axa prioritară 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eﬁcient al resurselor, Obiectivul speciﬁc 3.1 –
Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România.
Obiectivul general este reprezentat de: 1. Reducerea cantității de deșeuri depozitate; 2. Crearea
infrastructurii necesare și promovarea utilizării deșeurilor pentru producția de materii prime
alternative, prin creșterea cantității de deșeuri reciclate/valoriﬁcate; 3. Crearea unor condiții de viață
decente prin stabilirea unor structuri eﬁciente de management al deșeurilor și asigurarea unui mediu de
viață curat.
„Prin implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași am deschis calea
către un județ mai puțin poluat, ecologic, din grijă față de mediu și din dorința de a crește calitatea
vieții ieșenilor. Vom face tot posibilul să reducem cantitatea de deșeuri generate, să maximizăm
reutilizarea și reciclarea și, astfel, să asigurăm implementarea deplină a obiectivelor politicilor
europene privind deșeurile.”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.
Proiectul, al cărui beneﬁciar este Consiliul Județean Iași, are valoarea totală de 36.747.256,49 lei, din
care costurile eligibile de 27.661.688,86 lei, acoperite în proporție de 89,964% de UE, iar contribuția
locală a fost de 564.524,26 lei.
Conferința de ﬁnalizare a proectului va avea loc în data de 21.10.2021, începand cu ora 11.00, în Sala
Galbenă a Instituției Prefectului Județului Iași, str. Anastasie Panu, nr. 60.
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