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17 august 2017

COMUNICAT DE PRESĂ
Președintele Consiliului Județean, Maricel Popa, împreună cu o echipă de la
Consiliul Județean Iași au avut ieri o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului
Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe
tema urgentării demersurilor legate de implementarea proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și obținerea avizelor de la Autoritatea de
Managent pentru Programul Operațional Infrastructura Mare necesare pentru
delegarea serviciilor de operare pentru județul Iași.
La întâlnire au mai participat reprezentanții Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și consultantul BERD pentru proiectul
SMID.
S‐au identificat măsurile care urmează a fi luate de părțile implicate pentru ca
în această toamnă să fie finalizată documentația de atribuire a delegarii serviciilor și
să fie demarate procedurile de licitație pentru stabilirea operatorilor de salubritate
în județul Iași.
Valoarea totală a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Iași” este de 247.899.718 lei fără TVA, iar în prima etapă au fost investiți
deja 173.890.271 lei, fără TVA, termenul de implementare fiind 31 octombrie 2018.
De asemenea, președintele Consiliului Județean Iași s‐a întâlnit tot ieri, la
București, cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat
pentru o identifica o posibilă rezolvare a situației Echipei de Prim Ajutor (EPA)
Podu Iloaiei.
Soluția identificată a fost promovarea unei ordonanțe de urgență a
Guvernului pentru ca EPA Podu Iloaiei să fie preluată în cadrul Unității de Primiri
Urgență (UPU‐SMURD) Iași.
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„Am discutat ieri la București despre urgentarea etapelor din cadrul SMID
pentru a putea respecta calendarul fixat. După obținerea tuturor avizelor vom lansa
procedurile de licitație pentru desemnarea operatorilor de salubritate. În ceea ce
privește EPA Podu Iloaiei, m‐am întâlnit cu secretarul de stat Raed Arafat pentru a
identifica o soluție pe termen lung pentru funcționarea acestui serviciu de urgență.
Solicit parlamentarilor ieșeni susținerea și promovarea acestui demers imediat
după începerea sesiunii parlamentare care trebuie să se concretizeze printr‐o
modificare în Parlament a legislației actuale” a declarat Maricel Popa, președintele
Consiliului Județean Iași.
Reamintim faptul că președintele Consiliului Județean Iași s‐a întâlnit la
sfârșitul lunii mai, la Podu Iloaiei, cu toți factorii de decizie angrenați în acest
demers. Participanții la discuții au luat, atunci, decizia întocmirii unei note de
fundamentare de către Consiliul Local al orașului Podu Iloaiei în vederea modificării
legislației actuale prin care serviciul medical de urgență de la Podu Iloaiei să fie
transferat către Unitatea de Primiri Urgență (UPU‐SMURD) Iași.
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