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Finalizarea proiectului
Sistem de management integrat al deşeurilor în zona
localităţilor de pe Valea Slănicului cu staţia de transfer în
comuna Beceni
Consiliul Local Beceni în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău şi consiliile locale
Cernăteşti, Bisoca, Mînzăleşti, Lopătari, Săruleşti şi Vintilă Vodă anunţă încheierea proiectului cu
titlul “Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Slănicului cu
staţia de transfer în comuna Beceni” finantat de catre Uniunea Europeana in cadru Programului
Phare 2005 Coeziunea Economica si Sociala – Schema de investitii pentru sprijinirea inţiativelor
sectorului public in sectoare prioritare de mediu.
Proiectul îşi propune introducerea unui sistem de colectare selectivă şi de transport a deşeurilor
menajere în zona Văii Slănicului, în care nu a existat, până în prezent, sistem de salubrizare cât şi
diminuarea cu 90% a impactului depozitelor de deşeuri menajere asupra mediului înconjurător
Rezultate aşteptate
Crearea unui sistem de colectare selectivă şi de transport al deşeurilor în zonă ( o staţie de
transfer realizată, 62 de platforme de colectare, 2 autogunoiere achiziţionate, 124 de pubele de
colectare selectivă );
Capacitate sporită de colectare şi reciclare ( înfiinţarea unui serviciu de salubrizare );
Grad crescut de conştientizare a populaţiei din zona acoperită de proiect privind gestionarea
deşeurilor;
Capacitate îmbunătăţită a autorităţilor locale de gestionare a deşeurilor;
Grad crescut de ocupare a forţei de muncă ( 14 locuri de muncă nou create );
Venituri crescute atrase la bugetele locale din colectarea de taxe de salubrizare şi amenzi ;
Grad crescut de calificare a personalului de exploatare ( 14 muncitori instruiţi ),
Poluare redusă;
Durata de implementare a proiectului este noiembrie 2007 – 31.07.2010 iar Costul total al proiectului
este de 779326,97 Euro din care 669382,71 Euro finanţare acordata de catre Uniunea Europeana iar
109944,26 Euro, contribuţia proprie a beneficiarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine de la D-na Baboiu Valentina. la sediul Primariei comunei
Beceni sau la telefon: 0238/528631, fax 0238/520398, e-mail: primariabeceni@yahoo.com

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială si economica compusa din 27 tari. Statele Membre au
decis impreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, sa construiasca o zona de stabilitate,
democraţie si dezvoltare durabila, menţinând diversitatea culturala, toleranţa si libertatile individuale. Uniunea
Europeana isi propune sa impartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

