
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                     
PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul 

nr.370/22.05.2018  privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 10.02.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.22945/2022, raportul nr.24646/2022 

întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.25740/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze 
aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea 
prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, modificată și completată, Legii serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul deseurilor şi Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind 
aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor din contractul ”Delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, modificat 
prin actele adiționale 1-4, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 
fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer 
Goicea”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.3. Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca 
în numele și pe seama Municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr.5  
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea 
contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.22945/                      2022 

                                                       
 
 
 
                     

 

Referat de aprobare 
             privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze aprobarea Actul Adițional nr.5 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
             
 
              Prin  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 236604/27.12.2021, transmisă 
de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, aceasta solicită acordarea mandatului special 
pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a Actului Adițional nr. 5 la Contractul 
nr. 370/22.05.2018 intitulat „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”. 
            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin 
în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor și tarifelor, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și 
aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ajustarea ori modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei 
publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.  

În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODOLJ”, 
Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi 
aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru Activităţi, după caz, în condiţiile 
legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente.  

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
cu Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.   

Prin actele adiționale nr. 2 și 3, la contractul menționat anterior, s-a aprobat modificarea tarifelor 
aferente prestării activităților delegate, însă ca urmare a evoluției costurilor incluse în fundamentarea acestora, a 
modificărilor legislative și a specificului activităților la nivelul municipiului Craiova și al județului Dolj, 
Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. 
- IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. a solicitat modificarea tarifelor. 
 Potrivit art.21, alin.1 din  din HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, hotărârile adunării generale care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat 
special prealabil, nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, „comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către 
primari.  



   

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările si 
completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 
ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,  
prevederile din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, HG 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 236604/27.12.2021, transmisă de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

      1. Modificarea tarifelor din contractul ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și 
transfer Goicea”modificat prin actele adiționale 1,2,3,4. 
            2. Mandatarea  reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţiilor ADI ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală 
a Asociaţiilor ADI ECODOLJ, aprobarea  Actului Adițional nr.5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
„Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” . 

3. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și Directorului Executiv al Asociației, ca în 
numele și pe seama municipiului Craiova, să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri 
în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.141/2018. 
 

 
 
 

           Primar, 
                                                                Lia-OlguțaVasilescu  
 
 
 
 
 
 
                Director Executiv,                                                           Director Executiv Adj., 
                    Delia Ciucă                                                                         Alin Glăvan              
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 

 
Semnătura:  

 
 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 

Semnătura:  
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Raport de specialitate 

 
              
 privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală 
a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze aprobarea 
Actului Adițional nr.5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
 
              Prin referatul de aprobare nr. 22945/2022 şi adresa transmisă de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
236604/27.12.2021, se solicită și propune acordarea mandatului special pentru aprobarea, în 
Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ, a Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 intitulat „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare 
și transfer Goicea”.  
            În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k, din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor și tarifelor, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (7) şi (8), din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori 
modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la 
solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. iar 
structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât să acopere costul 
efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puţin sumele investite şi 
cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze 
investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (3), lit. g, din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la 
exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării preţurilor şi tarifelor pentru Activităţi, după caz, în condiţiile legii speciale, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente.  

În conformitate cu prevederile art. 18. alin. 8 din Contractul de asociere privind 
modul de implementare al proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 



   

județul Dolj  ”pentru prestarea activităților, tarifele operatorilor precum și ajustările 
ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei 
componente ale Proiectului, pentru raza sa de competență teritorială  

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se 
modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi 
aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT S.R.L. care a devenit operatorul de colectare și transport al deșeurilor la 
nivelul întregului județ, mai puțin Orașul Filiași și pentru circa 2 ani Municipiul Craiova. 

Prin actele adiționale nr. 2 și 3, la contractul menționat anterior, s-a aprobat modificarea 
tarifelor aferente prestării activităților delegate. 
 

Ca urmare a evoluției costurilor incluse în fundamentarea tarifelor, a modificărilor 
legislative și a specificului desfășurării activităților la nivelul municipiului Craiova și al 
județului Dolj, Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII 
SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. a solicitat 
ADI ECODOLJ modificarea tarifelor, conform Anexei 2 la Actul Adițional, având în vedere 
cel puțin următoarele:-  prevederile  H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, prin care se stabileşte,  începând cu data de 1 ianuarie 
2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte 
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună; 

- indicele prețurilor de consum pentru luna octombrie 2021 raportat la luna 
aprilie 2020 de 8,11%, 

- colectarea deșeurilor de la utilizatorii casnici, care locuiesc în zona cu  blocuri 
din municipiul Craiova, cu alte autospeciale și din alte recipiente decât cele prevăzute 
prin SMID implică alte costuri și altă structură decât cea avută în vedere la 
fundamentarea tarifelor aprobate prin Actul Adițional 2 și Actul Adițional 3 la Contractul 
nr. 370/2018. 

De asemenea, pentru îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare la nivelul județului 
Dolj și pentru îndeplinirea de către unitățile administrativ teritoriale, membre ADI ECODOLJ, 
a țintelor privind gradul de reciclare a deșeurilor de tip hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, 
prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și pentru realizarea măsurilor impuse 
de Garda de Mediu ca urmare a controalelor efectuate, ADI ECODOLJ a solicitat operatorului 
ca la fundamentarea tarifelor sa aibă în vedere, pe lângă cheltuielile menționate anterior și 
cantitățile programate pe fiecare categorie de deșeu și luarea în calcul a colectării deșeurilor 
din poartă în poartă, fără evidențierea costurilor cu sacii necesari acestei operațiuni, în 21 
localități din mediul rural precum și distribuirea, către 11 UAT-uri, a pubelelor în locul sacilor 
pentru colectarea deșeurilor. 

Operațiunea de analiză a nivelului tarifelor existente și a structurii acestora, conform 
normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare, a dus și la scăderea 
anumitor tarife, deoarece ne aflăm în situația în care au intervenit schimbări majore în 



   

structura costurilor și condițiilor concrete și actuale în care s-au prestat și se prestează 
serviciile, după cum urmează: 

- ca urmare a veniturilor obținute din valorificarea deșeurilor și a creșterii cantității 
programate de deșeuri reciclabile ce urmează a fi colectată, în vederea respectării 
prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a scăzut  tariful 
pentru operarea stației de sortare de la 50,67 lei/tonă la – 29,56 lei/ tonă. 

- ca urmare a scăderii cheltuielilor de exploatare și financiare au scăzut tarifele: 
 colectarea separată și transportul deșeurilor menajere reciclabile de la 719,54 

lei/to la – 710,54 lei/to 
 colectarea și transportul deșeurilor reciclabile generate de agenți 

economici/instituții de la 174,35 lei/to la – 147,09 lei/to. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ solicită modificarea Contractului 

nr. 370/22.05.2018 și în sensul creșterii cuantumului penalităților contractuale în caz de 
neîndeplinire a obligațiilor asumate de către operator, a modificării programului de investiții 
prevăzut în Anexa nr. 1 la Actul Adițional și a modificării Anexei 2 la Contract – ”Caietul de 
Sarcini al Serviciului și toate clarificările comunicate de către autoritatea contractantă înainte 
de deschiderea ofertelor”  conform Anexei 3 la  Actul Adițional. 
 Potrivit art.21, alin.1 din  din HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, hotărârile adunării generale care prevăd atribuţii 
pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, „comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în 
adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale 
operatorilor regionali şi locali de către primari.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, 
privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, OUG 92/2021 privind 
regimul deseurilor, prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, art.21, alin.(1) din HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.236604/27.12.2021, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

      1. Modificarea tarifelor din contractul ”Delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației 
de sortare și transfer Goicea”astfel cum a fost modificat prin actele adiționale 1-4, potrivit 
anexei nr. 1 la raport. 

     2. Mandatarea  reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ, aprobarea  Actului Adițional nr.5 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare 
și transfer Goicea” , potrivit anexei nr. 2 la raport. 



   

3. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și Directorului Executiv al Asociației, 
ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să semneze Actul Adițional nr. 5 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare 
și transfer Goicea”. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.141/2018. 
 
 
 

Director Executiv, 

 
 

Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura: 

                Șef Serviciu, 
                 Alina Marin 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data      
Semnătura 
 

Întocmit, 
 insp. 

Mihaela Vlad 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

  
           Întocmit, 

             exp. Nela Mîță 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  



    

Anexa 1la 
raport 

  
 

  TARIFE AFERENTE PRESTĂRII SERVICIULUI PENTRU POPULAȚIE 

 

Nr. 
Crt 

ACTIVITATEA UM 
Tarif vechi 
fără TVA 

Tarif 
actualizat 
fără  TVA 

 1 

 
 Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor 
menajere reziduale  

 

Lei/tonă 202,98 230,64 

 2 

 
 Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor 

menajere reciclabile  
 

Lei/tonă 719,54 710,54 

 3 

Tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul 
deșeurilor biodegradabile   Lei/tonă 156,35 156,35 

 4 

Tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul 
deșeurilor periculoase din deșeurile menajere (cantități peste 
20 kg)  Lei/kg 8,21           8,95 

 5 

Tarif campanii pentru colectarea separata si transportul 
deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, cantități de 
pana la 20 kg  Lei/kg 6,47 7,37 

 6 

Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor 
voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la 
populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință 
îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice 
şi electronice etc.)   Lei/operație 193,52 221,93 

 7 

Tarif campanii pentru colectarea separata si transportul 

deșeurilor voluminoase neasimilabile celor menajere  Lei/kg 0,14 0,16 

 8 

Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare 
reziduale generate de agenții economici / instituții, inclusiv 

deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional  Lei/tonă/mc 

441,12lei/tonă 
105,43lei/mc 

488,88 
lei/tonă 
116,84 
lei/mc 

 9 

Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor reciclabile 
generate de agenți economici/instituții  

Lei/tonă/mc 

174,35lei/tonă 
13,95lei/mc 

147,09 
lei/tonă 

11,77 
lei/mc 

 10 

 Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor 
provenite din activități de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau a locuințelor  

Lei/mc 

90,00 124,38 

 11 

 Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unitățile de 
ecarisaj sau instalațiile de neutralizare  Lei/operație 309,15 340,03 

  

 Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare 
Goicea     

   12  Tarif pentru operarea stației de transfer Lei/tonă 74,35 92,04 

   13 

Tarif pentru operarea stației de sortare 
  Lei/tonă  50,67  29,56  

 



1 
 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 

NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 
ACTUL ADIȚIONAL nr. 5  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 
PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 
RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 
A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

 

Încheiat astăzi, _______ _______, înt re: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 
sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 
Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 
81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 
ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  
reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 
comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 
0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 
funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 
1/31.01.2020, prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021, Actul Adițional nr. 3/14.07.2021 și prin 
Actul Adițional nr. 4/03.12.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 1 la 
prezentul Act Adițional.  

Art. 2. Se modifică art. 10 – TARIFE alin. (1) lit. (a) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 
fundamentare (Anexa 2 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 230,64 
lei/tona 
1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 710,54 
lei/tona 

mailto:adiecodolj@yahoo.ro
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1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile –
156,35 lei/tona 
1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 
deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,95 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 
deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 7,37 lei/kg 
1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 
menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 
altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 221,93 lei/operație 
1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere – 0,16 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 
economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional – 488,88 lei/tonă echivalent a 116,84 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 
economici/instituții – 147,09 lei/tona echivalent a 11,77 lei/mc 
3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 124,38 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 340,03 lei/operație 
5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 92,04 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  29,56 lei/tona 

 

Art. 3. Se modifică ARTICOLUL 27 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI 
IN SARCINA DELEGATULUI alin. (3) și alin. (9) care vor avea următorul conținut:  

” … (3) Delegatul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii, în cuantumul stipulat în continuare: 

a) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea- colectarea Deșeurilor cu nerespectarea 
frecvenţei de colectare sau a programelor stabilite în Contract şi în Regulamentul Serviciului; 

b) 1000 lei/caz - neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de 
încărcare; 

c) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea  - nerespectarea rutei si  programului de colectare 
stabilit, atunci când se prestează activitatea de colectare a Deșeurilor; 

d) 2000 lei/caz constatat - utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerinţelor 
tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanţă; 

e) 2000 lei/caz constatat – utilizarea unui vehicul de colectare a deseurilor alocat unui anumit 
tip/categorii de deșeu pentru colectarea altui tip/categorii de deșeu; 

f) 2000 lei/informație solicitată prin contract nefurnizată în termenul stabilit  - netransmiterea 
informaţiilor solicitate către Delegatar/ADI sau altor entităţi în conformitate cu Contractul; 

g) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50%  - acceptarea la staţia de sortare 
şi transfer Goicea a unui tip de Deşeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi 
acceptate la statie, sau care nu îndeplineşte condiţiile stabilite în Autorizaţia de mediu. 

h) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50% - acceptarea de deşeuri care 
provin din afara zonei de colectare 6 Goicea, cu nerespectarea fluxului Deşeurilor prevăzut 
de prezentul Contract sau de la persoane fizice sau juridice. 
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… 
(9) Sumele primite de către Delegatar ca penalităţi vor constitui o sursă de alimentare a 
Fondului IID, excepție sumele primite de către Delegatar ca penalităţi în baza alin. (3) care 
vor constitui o sursă de finanțare a serviciului de salubrizare pentru localitatea în care se 
constată abaterea.” 

Art. 4. Se modifică Anexa 2 la Contract -”Caietul de Sarcini al Serviciului și toate clarificările 
comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor”, conform 
Anexei 3 la prezentul Act Adițional. Celelalte prevederi din ”Caietul de Sarcini și clarificările 
comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor” râmân 
neschimbate. 

Art. 5. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018, astfel cum au fost modificate prin 
actele aditionale anterioare, rămân neschimbate. 

 
Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, _______ _____, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. 

 



Anexa 1 la Actul Aditional nr. 5  

  

ANEXA 7 

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

Privind Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 

judetul Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea 

 

 Programul de investitii 

Nr. crt Descriere investitii Numar/ buc 

A. Investitii pentru bazele de lucru 

1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazie 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii garare 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport persoane 43 

B. Autospeciale si autoutilitare 

1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 mc) 16 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 mc) 27 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 mc) 2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 1 

C. Alte utilaje si dotari 

1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 

D. Suprastructuri, containere, recipiente, pubele si alte dotari 

1 Suprastructura sideloader 5 



2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

* Corelat  cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 
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Anexa 3 la Actul aditional nr. ____/___________  

ZONA 

Localitati 

Cantitati 
deseuri 

generate 
(estimate-
tone/an) 

Cantitati  
deseuri 

reziduale 
(estimate 
tona/an) 

Cantitati 
deseuri 

reciclabile 
(estimate 
tona/an) 

Frecventa de colectare a 
deseurilor reziduale (zona 

case) 

Infrastructura pentru deseurile reciclabile (zona 
case) 

ZONA 1 

1 CRAIOVA            
72,755.64  

               
61,948.52  

       
10,807.12  

 O data pe saptamana   hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 
sticla - container clopot 3mc   

1 Almăj 
                

354.56  
                    

314.68  
              

39.88  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Argetoaia 
                

354.86  
                    

324.80  
              

30.06  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Botoșești-Paia 
                  

57.90  
                      

53.00  
                

4.90  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Brabova 
                  

74.33  
                      

68.03  
                

6.30  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Braloștița 
                

302.35  
                    

276.74  
              

25.61  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Bratovoești 
                

562.06  
                    

498.83  
              

63.23  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Breasta 
                

851.22  
                    

755.47  
              

95.75  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Bucovăț 
                

638.96  
                    

567.08  
              

71.88  
 O data la doua saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Bulzești 
                

156.43  
                    

138.83  
              

17.60  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Calopar 
                

455.74  
                    

404.47  
              

51.27  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cârcea 
             

1,258.34  
                 

1,116.79  
            

141.55  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Carpen 
                  

95.23  
                      

87.16  
                

8.07  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  
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1 Castranova 
                

586.31  
                    

520.36  
              

65.95  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cerăt 
                

642.90  
                    

570.58  
              

72.32  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cernătești 
                

156.24  
                    

143.01  
              

13.23  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Coșoveni 
                

726.82  
                    

645.06  
              

81.76  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Coțofenii din Dos 
                

457.04  
                    

418.33  
              

38.71  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Coțofenii din Fata 
                

331.54  
                    

303.46  
              

28.08  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Dioști 
                

532.46  
                    

487.36  
              

45.10  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Drăgotești 
                

149.35  
                    

136.70  
              

12.65  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Ghercești 
                

402.98  
                    

357.65  
              

45.33  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Ghindeni 
                

453.42  
                    

402.41  
              

51.01  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Gogoșu 
                  

42.19  
                      

38.62  
                

3.57  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Goiești 
                

432.74  
                    

396.09  
              

36.65  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Grecești 
                

118.56  
                    

108.52  
              

10.04  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 întorsura  
                

161.40  
                    

147.73  
              

13.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Ișalnița 
             

1,036.96  
                    

920.31  
            

116.65  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Leu 
                

838.69  
                    

744.35  
              

94.34  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Lipovu 
                

148.74  
                    

136.14  
              

12.60  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  
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1 Malu Mare 
             

2,207.70  
                 

1,959.36  
            

248.34  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Mischii 
                

365.69  
                    

324.55  
              

41.14  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Murgași 
                

195.65  
                    

173.64  
              

22.01  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Pielești 
             

1,112.69  
                    

987.52  
            

125.17  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Pleșoi 
                  

43.90  
                      

40.18  
                

3.72  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Podari 
             

1,655.96  
                 

1,469.68  
            

186.28  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Predești 
                

256.54  
                    

227.68  
              

28.86  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Radovan 
                

260.77  
                    

231.44  
              

29.33  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Robănești 
                

291.49  
                    

258.70  
              

32.79  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Sălcuța 
                

150.49  
                    

137.74  
              

12.75  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Scăești 
                

235.70  
                    

215.74  
              

19.96  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Seaca de Pădure 
                  

72.20  
                      

66.08  
                

6.12  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Secu 
                  

76.08  
                      

69.64  
                

6.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Segarcea 
             

1,603.34  
                 

1,399.19  
            

204.15  
 O data pe saptamana   hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc   

1 șimnicu de Sus 
             

1,620.56  
                 

1,438.26  
            

182.30  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Sopot 
                

131.99  
                    

120.81  
              

11.18  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Teasc 
                

542.78  
                    

481.72  
              

61.06  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  
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1 Terpezița 
                

112.15  
                    

102.65  
                

9.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Teslui 
                

215.56  
                    

197.30  
              

18.26  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 țuglui 
                

522.79  
                    

463.98  
              

58.81  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

1 Vârvoru de Jos 
                

474.19  
                    

434.03  
              

40.16  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

1 Vela 
                

109.32  
                    

100.06  
                

9.26  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

ZONA 2 

2 Afumați 
                

181.14  
                    

165.80  
              

15.34  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Bailesti 
             

4,513.27  
                 

3,927.22  
            

586.05  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 
container clopot 3mc   

2 Caraula 
                

286.26  
                    

262.01  
              

24.25  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Cioroiași 
                

130.62  
                    

119.56  
              

11.06  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Galicea Mare 
                

498.85  
                    

442.73  
              

56.12  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

2 Galiciuica 
                

185.15  
                    

169.47  
              

15.68  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Ghidici 
                  

85.12  
                      

77.91  
                

7.21  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Giubega 
                

411.53  
                    

365.24  
              

46.29  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

2 Izvoare 
                

100.34  
                      

91.84  
                

8.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Moțăței 
             

1,327.69  
                 

1,178.34  
            

149.35  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

2 Negoi 
                

298.79  
                    

273.48  
              

25.31  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  
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2 Orodel 
                

198.83  
                    

181.99  
              

16.84  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Perișor 
                

283.78  
                    

259.74  
              

24.04  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Plenița 
             

1,094.36  
                 

1,001.67  
              

92.69  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Rast 
                

604.62  
                    

553.41  
              

51.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Siliștea Crucii 
                

135.17  
                    

123.72  
              

11.45  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Unirea 
                

741.83  
                    

679.00  
              

62.83  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Urzicuța 
                

459.32  
                    

407.65  
              

51.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

2 Vârtop 
                

182.27  
                    

166.83  
              

15.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

2 Verbița 
                

106.60  
                      

97.57  
                

9.03  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

ZONA 3 

3 Calafat 
             

3,712.30  
                 

3,227.66  
            

484.64  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 
container clopot 3mc   

3 Cetate 
             

1,419.08  
                 

1,259.45  
            

159.63  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

3 Ciupercenii Noi 
                

596.21  
                    

545.71  
              

50.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

3 Desa 
                

420.92  
                    

385.27  
              

35.65  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

3 Maglavit 
                

735.23  
                    

652.52  
              

82.71  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

3 Piscu Vechi 
                

193.21  
                    

176.85  
              

16.36  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

3 Poiana Mare 
             

1,000.06  
                    

887.56  
            

112.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  
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3 Seaca de Câmp 
                

179.65  
                    

164.43  
              

15.22  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

ZONA 4 

4 Brădești 
                

868.49  
                    

770.79  
              

97.70  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

4 Farcaș 
                

192.06  
                    

175.79  
              

16.27  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

4 Melinești 
                

316.99  
                    

290.14  
              

26.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

4 Tălpaș 
                

112.40  
                    

102.88  
                

9.52  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

ZONA 5 

5 Amărăștii de Jos 
                

537.58  
                    

492.05  
              

45.53  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Amărăștii de Sus 
                

126.90  
                    

116.15  
              

10.75  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Apele Vii 
                

150.07  
                    

137.36  
              

12.71  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Bechet 
                

434.00  
                    

379.22  
              

54.78  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 
container clopot 3mc   

5 Călărași 
                

546.18  
                    

484.74  
              

61.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

5 Celaru 
                

341.60  
                    

312.67  
              

28.93  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Dabuleni 
             

2,692.40  
                 

2,349.20  
            

343.20  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 
container clopot 3mc   

5 Daneți 
                

566.59  
                    

502.85  
              

63.74  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

5 Dobrești 
                

213.34  
                    

195.27  
              

18.07  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Dobrotești 
                  

96.85  
                      

88.65  
                

8.20  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Drănic 
                

451.08  
                    

412.87  
              

38.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  
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5 Gângiova 
                

179.60  
                    

164.39  
              

15.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Mârșani 
                

612.18  
                    

560.33  
              

51.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

5 Ostroveni 
                

400.00  
                    

355.00  
              

45.00  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

5 Rojiște 
                

387.41  
                    

343.83  
              

43.58  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

5 Sadova 
                

898.22  
                    

797.18  
            

101.04  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

5 Valea Stanciului 
                

958.96  
                    

877.74  
              

81.22  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

ZONA 6 

6 Bârca 
                

313.63  
                    

278.35  
              

35.28  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

6 Bistreț 
                

263.16  
                    

233.56  
              

29.60  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

6 Cârna 
                

172.27  
                    

157.68  
              

14.59  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

6 Catane 
                

160.43  
                    

146.84  
              

13.59  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

6 Gighera 
                

238.34  
                    

218.15  
              

20.19  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

6 Giurgița 
                

334.87  
                    

297.20  
              

37.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

6 Goicea 
                

218.08  
                    

193.55  
              

24.53  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          
sticla - container clopot 1.1mc  

6 Măceșu de Jos 
                

102.01  
                      

93.37  
                

8.64  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

6 Măceșu de Sus 
                

128.05  
                    

117.20  
              

10.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 
clopot 1.1 mc  

 

Nota:  Frecventa de colectare a deseurilor reziduale (zona case) se poate modifica în mod justificat cu acordul operatorului. 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25740/03.02.2022 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 22945/2022 al Direcției Servicii Publice-Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;  

 Raportul de specialitate nr. 24646/2022 al Direcției Servicii Publice-Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

 OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

 HCL nr. 141/2018 privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri 
în judeţul Dolj; 

 adresa ADI ECODOLJ  nr. 236604/27.12.2021;  
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
propunerea privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să 
voteze aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu    consilier juridic Diana-Mihaela Dimian 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 03.02.2022         Data 03.02.2022              
Semnatura          Semnatura    
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