
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                   

     HOTĂRÂREA NR. 388 
privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele activităţi 

ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj   
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
          Având în vedere raportul nr.125886/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;   
            În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru următoarele activităţi 

ale serviciului  de salubrizare în judeţul Dolj: 
a) Operarea și administrarea stațiilor de transfer: Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, 
transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deșeurilor 
reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova – 
Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat; 
b) Operarea și administrarea stației de sortare Craiova – Mofleni, valorificarea 
materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova 
– Mofleni; 
c) Operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova-Mofleni, 
valorificarea compostului și transportul refuzului  către depozitul conform de la 
Craiova-Mofleni, în cadrul contractului de delegare prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
”Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire prin  licitație publică deschisă, a contractului de 
delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management al Deșeurilor în 
Județul Dolj”. 

 



 

 
 
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării 

instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea, prin concesionare, a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
„Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre  și care cuprinde următoarele secțiuni: 

- Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecție pentru activitățile 
serviciului delegat) 

- Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
- Secțiunea III – Formulare 
- Secțiunea IV – Proiect contract de concesiune 

Art.5. Se aprobă mandatarea Asociației Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor 
ECODOLJ, pentru: 

a) publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a 
contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, 
b) publicarea documentației de atribuire (inclusiv studiul de oportunitate) pentru 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj, 
c) derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii contractului privind 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj (elaborarea modificărilor și răspunsurilor la clarificările 
înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în 
documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de 
ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea ofertelor, 
întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror 
documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării 
procedurii de achiziție). 

Art.6. Se mandatează dna. Delia Ciucă, Director executiv în cadrul Direcției Servicii 
Publice, ca în numele și pentru municipiul Craiova, să aprobe și să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ 
următoarele: 

a) modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a activităților  serviciului 
de salubrizare în Județul Dolj prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre; 
b) procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de delegare 
prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale, 
realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management al Deșeurilor în Județul 
Dolj”; 
c) studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de 



 

gestiune a deșeurilor în județul Dolj; 
 
d) documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării 

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

Art.7. Se mandatează dna. Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, ordinea de zi prevăzută la art.6 
din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Delia Ciucă, dna. Alina Maria Marin  
şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 
 
  Gheorghe NEDELESCU 

 

 PT. SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 
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