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Dlui Dumitru BALTA

Reprezentant al Grupului de Ini{iativi

mun. Chiqindu, str. Dante Alighieri, 14A

Drept rdspuns la demersul dvs, finem sA vA informdm punctual la fiecare din

solicitdrile enuntate de cdtre dvs:

1. Pdn[in anul 2010 degeurile menajere solide din oraqul Chigindu au fosttransportate gi

depozitate la depozitul din comuna Jdn!6reni,,care era transmis in folosin![ Primiriei
municipiului Chi;indu prin Hotdrdrea Sovietului Minigtrilor al RSSM nr. 392 din 20

decembrie 1985 pe un termen de 25 de ani. Respectiv, incepdnd cu anul 2010

municipalitatea a fost nevoitd sA identifice un alt depozit. Astfel, prin decizia

Consiliului municipal Chigin[u nr. 14123-1 din 02.12,2010 a fost atribuit un lot de

pimdnt cu suprafa{a de 8,93 ha din str. Uzinelor, or. Chigindu, pentru depozitarea

temporard a deEeurilor menajere solide din oraEul Chiginau. in acest scop i.M. Regia

"Autosalubritate" a primit Avizele Agenliei pentru geologie qi resurse minerale

nr. 12106105 din 10.01.2011, Agen{iei ecologice Chigindu nr.01-06/18

din12.01 .2011, Centrului de sdndtate. publicd din mun. Chigindu nr.04l2-291 din

I2.0L.20lL Stocarea deqeurilor la depozitul din str. Uzinelor se efectteazd

respectdnd mdsurile de proteclie a mediului, conform prevederilor Studiului de

prefezabilitate elaborat de cdtre Institutul de proiectdri "Chigin[uproiect" qi prezentat

Centrului NaJional de Sdn[tate Publicd. in locurile depozitdrii degeurilor a fost

restabilit stratul izolator pentru protec{ia straturilor subterane ale terenului; a fost

construit un baraj; in groapa de fundalie au fost instalate {evi cu diametrul de 500 mm

pentru evacuarea apelor pluviale; permanent se indeplinesc lucrdri de acoperire a

degeurilor in straturi izolatoare, pentru evitarea mirosurilor nepldcute, rdspdndirii

frac{iilor u$oare gi prevenirii incendierii deqeurilor. Lucr[rile de depozitare se

indeplinesc, asigurdnd zona de proteclie a rElelelor tehnice gi posibilitatea deservirii qi

exploat[rii acestora in modul stabilit, in coordonare cu serviciile specializate.

De asemenea, in scopul solufiondrii definitive a problemei gestiondrii deqeurilor

menajere solide, Primdrja municipiului Chiqindu a incheiat in anul 2015 un contract cu

Banca Europeand pentru Reconstrucfie gi Dezvoltare (BERD) in vederea finanlarii

studiilor gi lucrdrilor de modernizarc a serviciului de gestionare a degeurilor menajere



solide in municipiului Chigin[u. Prin urmare, a fost iniliatd procedura de elaborare a

studiului de fezabilitate in vederea prezentdrri recomanddrilor pentru modernizarea

serviciului, inclusiv inchiderea depozitului din str. Uzinelor. La moment, studiul de

fezabilitate este la etapa de finalizare. Astfel, conform recomanddrilor companiei

Fichtner, selectatd de cdtre BERD ca expert, urmeazd a fi inchis depozitul din str.

Uzinelor (detalii la pct. 4).

Totodatd, referitor depozitul din str. Uzinelor destinat depozitdrii degeurilor din

construc{ii gi demolAri gi a degeurilor vegetale, vd aducem la cunogtinld cd din anul

2015 degeurile vegetale nu mai sunt transportatela depozitul menlionat 9i astfel a fost

evitatdproblema izbucnirii incendiilor. De asemenea, conform unui proiect de decizie

care urmeazd afi aprobat la urmdtoarea gedin!6 a Consiliului municipal Chigindu, va ft

alocat un nou lot de plmdnt pentru depozitarea gi compostarea degeurilor vegetale in

Calea Ghidighici, or. Chigindu. Suplimentar, vd informdm cd municipalitatea este in

proces de identificare a mijloacelor financiare necesare conservdrii gi recultivdrii

depozitului existent unde se depoziteazd degeurile din construclii gi demoldri.

2. Dupd implementarea metodei de deshidratare a ndmolului, cu utilizarea sacilor

GEOTUBE, mirosul pestilenlial de pe platformele de ndmol a staliei de epurare din

mun. Chigindu s-a redus esenlial. Mai mult ca atdt, in scopul inlSturdrii mirosurilor de

la instalaliile de epurare qi anume, de la decantoarele primare, secundare qi bazinele de

aerare, sunt efectuate lucrdri permanente de curdlare gi inldturare a substanJelor

plutitoare, iar in perioada caniculard, suplimentaxe se utilizeazL inhibatori de miros 9i

deodoranli. Menliondm cd, in scopul evit[rii rdspdndirii mirosului provocat de

procesul de transportarc andmolului deshidratat, lucrdrile au fost efectuate in perioada

rece a anului, 21 decembrie 2016-25 ianuarie 20t7, numai in depozitele special

amenajate gi nicidecum in alte locuri sau pe anumite terenuri arabile.

Cdt privegte modernizarca staJiei de epurare a mun. Chigindu, vd comunicdm c[,

deja s-a desfdgurat licitaJia internalionald privind selectarea companiei, care va efectua

lucrdrile de modernizare, in prezent, are loc evaluarea ofertelor depuse, cu inaintarea

ulterioard a rapoartelor de analiz6, a ofertelor cdtre BERD gi BEI, in vederea inilierii

finanlarii"acestor lucrdri, care se vor efectua in decurs de 900 de zrle. Concomitent,

specialigtii intreprinderii noastre 'elaboreazd studii tehnico-economice, privind

inlocuirea temporard a geotubelor cu alte instalafii, montate in incdperi inchise, care

vor contribui nemijlocit la imbundtdlirea situaJiei sanitare in preajma statiei de epurare

a mun. Chigindu.

3. A fost expediat un demers Centrului NaJional de Sdndtate Publicd in vederea

monitorizdrii permanente a caliti{ii aerului, solului gi a apei in sectoarele adiacente

depozitului pentru degeuri menajere qi staliei de epurare cu informarea publicului larg

de spre r ezultatele ace ste i a.

4. Conform recomanddrilor companiei Fichtner din proiectul Studiului de fezabllitate

vrmeazd a fi investite cca I 785 mii euqo pentru lucrdrile de inchidere a depozitului

pentru degeuri menajere din str. Uzinelor cu aplicarea unui strat de drenaj a biogazului,

a unui strat impermeabil, a unui strat de drenaj a apelor pluviale, precum 9i a unui strat

de pdmdnt, in total cca 3,5 m in scopul evitdrii emandrii biogazului gi infiltrdrii apelor

pluviale in stratul de degeuri existente. De asemenea, filtratul acumulat va fi
transportat la stalia de epurare care unneazd a fi construitdla depoziful din comuna



Jdn!6reni. Totodatd, respectdnd Directiva UE in domeniul gestiondrii degeurilor va fi
instalat un sistem de monitorizare la actualul depozit, care va inregistra datele

meteorologice, infiltrdri in groapade degeuri, apele subterane, etc.

5. Ce line de acumuldrile de filtrat in preajma depozitul de gunoi vd aducem la cunoqtinld

cd zilnic se efectueazb lucrdri de absorblie a filtratului din colectoarele instalate,

acre se pulverizeazd uniform pe teritoriul depozitului, conform cerin{elor de proiect.

Inilial, au fost instalate colectoare pentru filtrat cu capacitate de 60 m3. in prezent, se

instaleazd suplimentar colectoare cu capacitd\i de incd 60 m3. in anul 2016, din

cauzaprecipitaliilor abundente gi indelungate, a fost inndmoliE fdntdna de evacuare a

apelor pluviale gi s-au format acumuldri, care a fost absorbit cu autospecialele de

asanare gi pulverizat pe teritoriul depozitului, iar fdntdna de evabuare a apelor pluviale

a fost curSlitd.

Suplimentar, vd informdm cd reprezentanJii S.A. ,,Ap6-Canal Chigindu" de comun

acord cv reprezentanlii Primdriei com. Bubuieci au verificat traseul colectorului sub

presiune Singera-Codru-Stafia de epurare Chigindu cu D-400-500 mm, iar scurgeri de ape

uzate nu au fost depistate. Concomitent, in rezultatul verificdrii locului scurgerilor apelor

uzate, s-a depistat o scurgere la colectorul de presiune cu D-200 mm, care pompeazd ape

vzate de la Stalia de pompare din s. Floreni, preoum gi o scurgere de la colectorul de

canalizare cu D-l50 mm a Zonei economice libere din gos. Muncegti nr. 801, care nu sunt

in gestiunea SA "Apd Canal". Subliniem c6, in momentul inspectdrii, colectorul satului

Floreni era in proces de reparalie. Totodatd,la fala locului, au fost invitaji gi reprezentanlii

intreprinderii vinicole din Zona economicd liberd din adresa indicatd, caxe au promis

executarea in termene proxime a lucrdrilor de reparafie, cu lichidarea scurgerii.

in final, solicitdm respectuos infelegerea cuvenitd din partea dvs avdnd in vedere cd

autoritalile publice municipale intreprind toate mdsurile de rigoare in vederea evitirii acestei

probleme ecologice gi sperdm c[ in termene proxime vom soluliona toate problemele

enunlate de cdtre dvs.

Cu respect,

PRIMAR
Dorin CHIRTOACA

h: Petru Gontea
Vasile Efros
Tel. (022) 24-11-90




