
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                              PROIECT 

                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
10.02.2022.  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.23933/2022, raportul  nr.24713/2022 al 
Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.25744/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune darea în 
administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în Județul Dolj”;  

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 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, Ordinului 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 alin.7 lit.n, art.132, 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 modalitatea de gestiune directă temporară a următoarelor activităţi ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Dolj, către Direcţia Judeţeană de Servicii 
Publice şi Utilităţi Dolj: 
 a). operarea  şi   administrarea   staţiilor   de   transfer   Băilesti,   Calafat,   
Filiaşi,   Dobreşti, transportul deşeurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, 
transportul deşeurilor reciclabile şi biodegradabile către staţia de sortare şi 
compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv staţia de compostare Calafat; 

 b). operarea   şi   administrarea   staţiei   de   sortare   Craiova-Mofleni,   
valorificarea materialelor reciclabile şi transportul refuzului către depozitul 
conform de la Craiova-Mofleni; 
c). operarea   şi   administrarea   staţiilor   de   compostare   Calafat   şi   

Craiova-Mofleni, valorificarea   compostului   şi   transportul   refuzului   către   
depozitul   conform   de   la   Craiova - Mofleni. 

Art.2. Se aprobă condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, de către Direcția Județeană 



   

 

de Servicii Publice și Utilități Dolj, potrivit anexei nr.1 care face parte din 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor 
privind operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Dolj”, potrivit anexei nr.2 care face parte din integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță și evaluare, potrivit anexei nr.3 care face 
parte din integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor menajere reciclabile și 
a deșeurilor similare reciclabile în stația de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,63lei/tonă, fără TVA. 

Art.6. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ  să aprobe următoarele: 
a) condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de gestionare 
a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 
b) caietul de Sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor 
privind operarea instalațiilor de gestionare  a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Dolj”; 
c) tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a 
deşeurilor similare reciclabile în staţia de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,36 lei/tonă fără TVA. 

 Art.7. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr.22, 
corp   B,   et.1,   Municipiul   Craiova,   înscrisă   în   Registrul   Asociațiilor   
și Fundațiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 
RO26186870,   ca   în   numele   și   pe   seama sa, să exercite atribuțiile, 
drepturile şi responsabilitățile stabilite prin lege și regulamente în sarcina 
municipiului, în relația cu Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități 
Dolj. 

 Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ şi Direcţia Judeţeană de Servicii 
Publice şi Utilităţi Dolj  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

     Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.24713/                  2022 

                                                       
                 

 
Raport de specialitate 

             privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 10677/17.01.2022, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, solicită să realizăm demersurile în 
vederea aprobării de către municipiul Craiova a gestiunii temporare a instalațiilor, prin 
gestiune directă  către Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj și 
mandatarea ADI ECODOLJ pentru a aproba în Adunarea Generală a Asociaților 
Condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în Județul Dolj” si  tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de Sortare 
Mofleni.  

În ceea ce privește activitatea de tratare a deșeurilor în instalații speciale ADI 
ECODOLJ derulază a doua procedură de achiziție pentru contractul ” Delegare prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, prima 
procedura  fiind anulată. 

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 alegerea modalităţii de 
gestiune a serviciilor de utilităţi publice, elaborarea şi aprobarea regulamentelor 
serviciilor, a caietelor de sarcini a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la 
serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru 
ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente, 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, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice 
locale au ca atribuții stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de 



salubrizare și stabilirea tarifelor, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C.   

În prezent deșeurile reciclabile colectate de operatorul Asocierea IRIDEX 
GROUP sunt sortate la Stația de Sortare Goicea, administrată de către acesta, însă 
începând cu data de 01.07.2021, odată cu prestarea serviciului și în municipiul Craiova 
cantitățile de deșeuri colectare au crescut semnificativ, ceea ce a condus la depășirea 
capacității de sortare a stației. 

Consiliul Județean Dolj a înființat Serviciul Public de Salubrizare al Județului 
Dolj, reorganizat apoi în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice caruia i-a dat în 
administrare temporară furnizarea serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor realizate in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in 
Judetul  Dolj.   

Potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare "in cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi 
caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, ... şi se 
aprobă de adunarea generală a asociaţiei." 

  Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj a solicitat ADI ECODOLJ, 
prin adresa nr.597/26.11.2021  aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a 
deșeurilor menajere și similare reciclabile în Stația de Sortare Mofleni. 

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.  
 Potrivit 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 nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 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. 10677/17.01.2022, transmisă de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Modalitatea de gestiune directă temporara a urmatoarelor activitati ale 
serviciului de salubrizare in judetul Dolj, catre Direcția Județeană de Servicii Publice și 
Utilități Dolj: 

a. Operarea  si   administrarea   statiilor   de   transfer   Bailesti,   Calafat,   Filiasi,   
Dobresti,transportul deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul 
deseurilor reciclabilesi biodegradabile catre statia de sortare si compostare de la Craiova-
Mofleni, respectiv statia de compostare Calafat; 

 b.Operarea   si   administrarea   statiei   de   sortare   Craiova-Mofleni,   
valorificareamaterialelor reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la 
Craiova-Mofleni; 

c. Operarea   si   administrarea   statiilor   de   compostare   Calafat   si   Craiova-
Mofleni, valorificarea   compostului   si   transportul   refuzului   catre   depozitul   
conform   de   la   Craiova - Mofleni. 

2.Aprobarea condițiilor de administrare a operării temporare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, de către Direcția Județeană de Servicii Publice și 
Utilități Dolj, potrivit anexei nr. 1 la raport; 

3. Aprobarea caietului de sarcini privind darea în administrare temporară a 
serviciilor privind operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, 
potrivit anexei nr. 2 la raport; 

4. Aprobarea indicatorilor de performanță și evaluare, potrivit anexei nr.3 la 
raport. 

5. Aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor menajere 
reciclabile și a deșeurilor similare reciclabile în stația de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,63lei/tonă fără TVA; 

 6.  Mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ  să aprobe 
următoarele: 

 condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 

 caietul de Sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor privind 

operarea instalațiilor de gestionare  a deșeurilor municipale realizate în cadrul 

Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 



 tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a deşeurilor 

similare reciclabile în staţia de sortare aferent Stației de Sortare Mofleni în valoare 

de 29,36 lei/tonă fără TVA. 

7. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr. 22,corp   B,   et.   
1,   Municipiul   Craiova,   înscrisă   în   Registrul   Asociațiilor   și Fundațiilor de la grefa 
Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF RO26186870,   ca   în   numele   și   pe   
seama Municipiului Craiova, să exercite atribuțiile, drepturile şi responsabilitățile 
stabilite prin lege și regulamente în sarcina municipiului, în relația cu Direcția Județeană 
de Servicii Publice și Utilități Dolj. 

 
                     Director Executiv, 
                                     Delia Ciucă                                    

Director Executiv Adjunct 
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:  
Semnătura: 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
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Referat de aprobare 
             privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 
             
 
              Prin  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
10677/17.01.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, solicită să 
realizăm demersurile în vederea aprobării de către municipiul Craiova a gestiunii 
temporare a instalațiilor, prin gestiune directă  către Direcția Județeană de Servicii 
Publice și Utilități Dolj și mandatarea ADI ECODOLJ pentru a aproba în Adunarea 
Generală a Asociaților Condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ” Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” si  tariful pentru activitatea de sortare 
a deșeurilor în Stația de Sortare Mofleni.  

  În ceea ce privește activitatea de tratare a deșeurilor în instalații speciale ADI 
ECODOLJ derulază a doua procedură de achiziție pentru contractul ” Delegare prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, prima 
procedura  fiind anulată. 

În prezent deșeurile reciclabile colectate de operatorul Asocierea IRIDEX 
GROUP sunt sortate la Stația de Sortare Goicea, administrată de către acesta, însă 
începând cu data de 01.07.2021, odată cu prestarea serviciului și în municipiul Craiova 
cantitățile de deșeuri colectare au crescut semnificativ, ceea ce a condus la depășirea 
capacității de sortare a stației. 

Consiliul Județean Dolj a înființat Serviciul Public de Salubrizare al Județului 
Dolj, reorganizat apoi în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice caruia i-a dat în 
administrare temporară furnizarea serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor realizate in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in 
Judetul  Dolj.   

  Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj a solicitat ADI ECODOLJ, prin 
adresa nr.597/26.11.2021 aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor 
menajere și similare reciclabile în Stația de Sortare Mofleni. 



  

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.   

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

1. Modalitatea de gestiune directă temporara a urmatoarelor activitati ale 
serviciului de salubrizare in judetul Dolj. 

a. Operarea  si   administrarea   statiilor   de   transfer   Bailesti,   Calafat,   Filiasi,   
Dobresti,transportul deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul 
deseurilor reciclabilesi biodegradabile catre statia de sortare si compostare de la Craiova-
Mofleni, respectiv statia de compostare Calafat; 

 b.Operarea   si   administrarea   statiei   de   sortare   Craiova-Mofleni,   
valorificareamaterialelor reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la 
Craiova-Mofleni; 

c. Operarea   si   administrarea   statiilor   de   compostare   Calafat   si   Craiova-
Mofleni, valorificarea   compostului   si   transportul   refuzului   catre   depozitul   
conform   de   la   Craiova - Mofleni. 

2.Aprobarea condițiilor de administrare a operării temporare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, de către Direcția Județeană de Servicii Publice și 
Utilități Dolj. 

3. Aprobarea caietului de sarcini privind darea în administrare temporară a 
serviciilor privind operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

4. Aprobarea indicatorilor de performanță și evaluare. 
5. Aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor menajere 

reciclabile și a deșeurilor similare reciclabile în stația de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,63lei/tonă fără TVA; 

 6.  Mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ  să aprobe 
următoarele: 

• condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 

• caietul de Sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor privind 

operarea instalațiilor de gestionare  a deșeurilor municipale realizate în cadrul 

Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 



  

• tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a deşeurilor 

similare reciclabile în staţia de sortare aferent Stației de Sortare Mofleni în valoare 

de 29,36 lei/tonă fără TVA. 

7. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr. 22,corp   B,   
et.   1,   Municipiul   Craiova,   înscrisă   în   Registrul   Asociațiilor   și Fundațiilor de la 
grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF RO26186870,   ca   în   numele   și   
pe   seama sa, să exercite atribuțiile, drepturile şi responsabilitățile stabilite prin lege și 
regulamente în sarcina municipiului, în relația cu Direcția Județeană de Servicii Publice 
și Utilități Dolj. 

 
 

 

           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:  
 

 



ANEXA NR.1 LA RAPORT_   
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CONDIȚII DE ADMINISTRARE A 

OPERĂRII TEMPORARE A INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE REALIZATE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRA TAL 
DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ" 



















































































ANEXA NR.2 LA RAPORT_  

1 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind darea in administrare temporară a serviciilor privind operarea 
instalații . gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 

“Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Dolj” 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXA NR.3 LA RAPORT_  

1 

 

 

INDICATORII DE PERFORMANTĂ SI EVALUARE 

Indicatori de performanță anuali pentru activitatea de operare temporara a stațiilor de transfer, 

transferul către instalațiile de sortare, compostare și operarea acestor instalații 

Nr. 

Crt 
Indicatori de performanță Unitate 

măsura 
Valoare 

1. INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI 

1.1 Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate 

1.1.1 Numărul de sesizări din partea reprezentanților Gărzii de 

mediu raportat la numărul total de sesizări din partea 

autorităților centrale și locale 

% 10 

1.1.2 Numărul anual de sesizări din partea autorităților de sănătate 

publică raportat la numărul total de sesizări din partea 

autorităților centrale și locale

 

i 

% 10 

1.1.3 

Cantitatea totala de deșeuri transportate spre instalațiile de 

tartare sî eliminare a deșeurilor raportată la cantitatea, totală 

de deșeuri intrate m stațiile de transfer (excepție fluxurile de 

deșeuri speciale) 

% 100 

1.1.4. 

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj 

din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare 

% 75 

1.1.5. Cantitatea de deșeuri efectiv încredințată spre reciclare și 

alte forme de valorificare (Conform anexa 6 din OUG 

196/2005) 

% 
Anul 2020 și urm 

60 % din care 

reciclare minim 50 

% si alte forme de 

valorificare 10% 

1.1.6 

Cantitatea totală de compost produs raportată la cantitatea de 

deșeuri biodegradable acceptata fa statia de compostare 

% >40 

1.1.7 Cantitatea totală de compost valorificat raportată ia 

cantitatea de compost produsa 
% >70 

1.1.8. Penalități contractuale totale aplicate de % 0 

 









  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25744/03.02.2022 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 23933/2022 al Direcției Servicii Publice-Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;  

 Raportul de specialitate nr. 24713/2022 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; 

 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; 

 adresa ADI ECODOLJ  nr. 10677/17.01.2022;  
 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 darea în administrare temporară a serviciului de operare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

 
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    



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind darea 

în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, 

 

  Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 333/07/05.01.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, 

Unitatea pentru Implementarea Proiectului “Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 485/06.01.2022 şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

 în baza: 

 -Memorandumului din 20.12.2019 cu tema ,, Aprobarea soluțiilor temporare 

privind delagarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate 

finanțate din fonduri europene, în domeniul deșeurilor, astfel încât eligibilitatea 

cheltuielilor deja efectuate să nu fie pericilitată, până la finalizarea procedurii 

competitive,,;  

-Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.99/2020 privind darea în administrare 

temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj,, 

- art. 6 alin. (l) lit. e), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 16 și ale art. 17 alin. 

(1) și alin. (2) prima teză din Legea serviciului de salubrizare a localităților 

nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 1 alin. (4), art. 8 alin.(l), alin. (3) lit. d), art. 22 alin 1, alin. 2 lit. a), alin. 

3-5, art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (5) și alin. (6) din Legea 

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare;  



- art. 590, art. 591 și art .594 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;  

-Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 143/2015 modificata prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 272/12.12.2019; 

-Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 231/31.10.2019 privind înființarea 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj;  

- Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 292/17.12.2021 privind  infiintarea 

Directiei Judetene de Servicii Publice si Utilitati Dolj 

-art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. m), art. 182 alin.1 şi art. 196 alin. 

1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.I- Art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.99/2020 privind darea 

în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

,, Se aproba modalitatea de delegare a gestiunii temporare a serviciilor care 

fac obiectul dării în administrare Directiei Judeteane de Servicii Publice si Utilitati 

Dolj, prin gestiune directa.,, 

Art.II - Art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind 

darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

,,Activitățile specifice Directiei Judeteane de Servicii Publice si Utilitati Dolj 

sunt: 

 a) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și 

energetice a deșeurilor,  

b) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeuri municipale și 

deșeuri similare;  



c) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare.,, 

 

Art. III - Art. 9 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind 

darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

,,Pentru activitatea desfășurată Directia Judeteana de Servicii Publice si 

Utilitati Dolj ,, va percepe tarife ce vor fi aprobate ulterior, conform legislației în 

vigoare și respectării politicii tarifare prevăzute în proiectul ,,Sistem De 

Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj,,. 

Art. IV -Prezenta hotarare isi produce efecte incepand cu data de 01.02.2022. 

Art.V Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 

privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 

,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, raman neschimbate. 

Art.VI -Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, vor 

duce la îndepinire prezenta hotărâre. 

Art.VII -Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Dolj, Directiei Judetene de Servicii Publice si Utilitati Dolj și 

spre știință ADI ECODOLJ în vederea efectuării procedurilor de mandatare de către 

Unitățile Administrativ Teritoriale –Municipii, Orașe, Comune- din județul Dolj.  

 

Nr. 3                                Adoptată la data de 12.01.2022                        

  

 

PRESEDINTE                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                SECRETAR  GENERAL AL JUDETULUI    

      

  DORIN  COSMIN VASILE                    CRISTIAN  MARIAN SOVAILA   

             

       

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 

un număr de 32 voturi “PENTRU” 

 

 



 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului  
,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, 

 
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 171797/10.06.2020 al Direcției 
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, 
Unitatea pentru Implementarea Proiectului “Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 17209/10.06.2020 şi avizul 
comisiilor de specialitate;                                                        

în baza dispozițiilor: 
-Memorandumul din 20.12.2019 cu tema ,, Aprobarea soluțiilor temporare 

privind delagarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate 
finanțate din fonduri europene, în domeniul deșeurilor, astfel încât eligibilitatea 
cheltuielilor deja efectuate să nu fie pericilitată, până la finalizarea procedurii 
competitive,,; 

- art. 6 alin. (l) lit. e), h), art.12, art. 13 alin. (1) lit. a), art.16 și ale art. 17 alin. 
(1) și alin.(2) prima teză din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-    art. 1 alin. (4), art. 8 alin.(l), alin. (3) lit. d), art.22 alin 1, 1 1̂, alin.2 lit.a), 
alin.3-5,  art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (5) și alin. (6) din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.590, art.591 și art.594 din O.U.G. 57/2019 privind Codul  administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- art.867-870 din Noul Cod Civil;  

- art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților; 

- Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților; 

-Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.231/31.10.2019 privind înființarea 
Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj;   

-Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.143/2015 modificat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Dolj nr.272/12.12.2019; 

 

 
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  



în temeiul art.173 alin. (1) lit. d), alin.4 lit.b), art.182 alin.1 şi al art.196 alin.1 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1- Se aprobă Studiul de oportunitate privind darea în administrare 
temporară către Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj  a serviciilor privind 
operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului ,,Sistem De Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj,,,  
conform Anexei 1 la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 
Art.2 –(1)Durata dării în administrare este  temporară până la data prevăzută în 

ordinul de începere a activității pentru noul operator, desemnat ca urmare a atribuirii 
contractului de delegare a instalațiilor în urma finalizării licitației publice organizate 
de ADI ECODOLJ. 

(2) Data intrării în vigoare a administrării o reprezintă data semnării procesului 
verbal de predare –preluare a  bunului/bunurilor ce constituie obiectul administrării. 

 
Art.3- Se aproba  modalitatea de delegare a gestiunii  temporare a serviciilor 

care fac obiectul dării în administrare către Serviciul Public de Salubrizare al 
Județului Dolj prin gestiune directă . 

 
Art.4- Activitățile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în 

administrarea Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj sunt: 
 
a) Organizarea  prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și  energetice 

a deșeurilor, 
b) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeuri municipale și 

deșeuri similare; 
c) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 
 
Art. 5- Obiectivele și sarcinile ce revin revin operatorului de drept public cu 

privire la prestarea serviciului de salubrizare sunt următoarele : 
 
a)    îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; 
b)  susținerea dezvoltării economico-sociale a județului Dolj și a tuturor 

unităților administrativ teritoriale din acesta; 
c)    promovarea calității și eficienței Serviciului; 
d)    dezvoltarea durabilă a Serviciului; 
e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și 

eficiență; 
f)    protecția și conservarea mediului înconjurător șia sănătății populației; 
g)   respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la 

salubrizarea localităților. 



 
Art.6- Desfășurarea activității se face în baza Regulamentului de salubrizare al 

județului Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.143/2015 
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.272/12.12.2019, conform 
Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 
Art.7- Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al 

Județului Dolj, conform Anexei nr.3 la prezenta hotarâre, ce constituie parte 
integrantă din aceasta. 
 

Art.8- Se aprobă Indicatorii de performanță ai Serviciului de salubrizare 
conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 
Art.9 – Pentru activitatea desfășurată Serviciul Public de Salubrizare al 

Județului Dolj va percepe tarife ce vor fi aprobate ulterior, conform legislației în 
vigoare și respectării politicii tarifare prevăzute în proiectul ,,Sistem De Management 
Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj,,. 

 
Art.10- Bunurile ce se dau în administrare fac parte din domeniul public al 

Județului Dolj  și sunt identificate în Anexa nr.5 la prezenta hotarâre, ce constituie 
parte integrantă din aceasta. 

 
Art.11- Se aprobă Condițíile de administrare a operării temporare a instalațiilor 

de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem De 
Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj ale serviciului de salubrizare,, 
conform Anexei nr. 6 la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 
 

Art.12- Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, 
Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj vor duce la îndepinire prezenta 
hotărâre. 

 
Art.13-Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Dolj, Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj și spre 
știință ADI ECODOLJ în vederea efectuării procedurilor de mandatare de către 
Unitățile Administrativ Teritoriale –Municipii, Orașe, Comune- din județul Dolj. 

 
 

Nr. 99                             Adoptată la data de  15.06.2020 
 
 
  PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 
            AL JUDEŢULUI, 

 
ION PRIOTEASA                                                               ANDA NICOLAE 



99/2020

















































































 99/2020



















































































































































99/2020





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 99/2020









9
9
/2

0
2
0









































































































































































































































































99/2020























































































 

 

    

FISA DE FUNDAMENTARE 

pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor  

in Statia de Sortare Craiova-Mofleni 

        
  

 

U/M 

Programat 

 

anual 

lei 

Tarif 

 

propus 

lei/UM 
Specificatie  

1. Cheltuieli materiale, din care:   2,278,090.38       155.29  

1.1. Combustibil si lubrifianti   523,368.57         35.68  

1.2. Energie electrica tehnologica   279,629.34         19.06  

1.3. Alimentare cu apa   5,997.37           0.41  

1.4. Materii prime si materiale consumabile   320,905.00         21.87  

1.5. Intretinerea utilajelor si autovehiculelor   156,866.68         10.69  

1.6. Reparatii   155,986.67         10.63  

1.7. Echipament de lucru si protectia muncii   27,200.00           1.85  

1.8. Alte servicii executate de terti   612,420.08         41.75  

1.9. Alte cheltuieli materiale   12,000.00           0.82  

1.10. Amortizarea investitiilor proprii   9,000.00           0.61  

1.11. Redeventa   0.00               -    

1.12. Cheltuieli cu protectia mediului   174,716.67         11.91  

1.13. Alte servicii executate de terti   0.00               -    

2. Cheltuieli cu munca vie:   1,616,731.43       110.21  

2.1. Costuri totale de personal   1,591,848.10       108.51  

2.1. Costuri cu instruirea personalului   24,883.33           1.70  

3. Taxe licente   163,231.72         11.13  

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor   0.00               -    

5. Alte costuri, daca este cazul   8,716.67           0.59  

6. Cheltuieli cu depunerea in rampa   332,925.45         22.69  

7. Venituri din valorificarea reciclabilelor   4,017,551.69       273.86  

8. Cosuri cu asigurarea   48,560.00           3.31 

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6-7+8)   430,685.95         29.36  

B. Cheltuieli financiare   0.00               -    

I. Cheltuieli totale (A+B)   430,685.95         29.36  

II. Profit   0.00               -    

III. Cota de dezvoltare   0.00               -    

IV. Venituri obtinute din activitatea de salubrizare 

(I+II+III) 

  430,685.95         29.36  

V. Cantitate programata to 14,670.20   

  

lei/to 

  V 

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)            29.36  T = ─── 

    Q 

VII. TVA %              5.58    

VIII. Tarif, inclusiv TVA lei/to            34.94    
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