
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                          PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul 

ecologic Mofleni 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.09.2018. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.145163/2018, rapoartele nr.145358/2018 
al Direcţiei Servicii Publice și nr.146945/2018 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune respingerea cererii de 
majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic Mofleni; 
           În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor și Hotărârii Guvernului nr.349/2005 
privind depozitarea deşeurilor; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.386/2017 prin care 
s-a aprobat prorogarea soluționării cererii de majorare a tarifului de depozitare la 
depozitul ecologic Mofleni; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.1, art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul 

ecologic Mofleni, cu suma prevăzută în Proiectul privind estimarea costurilor de 
închidere și monitorizare postînchidere a depozitului. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. Eco Sud S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
            
 
 

 
             INIŢIATOR,               AVIZAT, 
                PRIMAR, 
           Mihail GENOIU 

                 SECRETAR,   
                Nicoleta MIULESCU 

            
 



Nr. 145163/12.09.2018 
 

 
 
 
 
 
 

Expunere de motive 
cu privire la aprobarea respingerii cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic 

Mofleni cu suma prevăzută în proiectul privind estimarea costurilor de închidere și monitorizare 
postînchidere a depozitului 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 386/2017 s-a prorogat 
soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare la Depozitul Ecologic Mofleni cu valoarea 
estimată a costurilor de închidere și monitorizare postînchidere, costuri stabilite în baza proiectului 
întocmit de S.C. Argif – Proiect, în vederea verificării acestuia de către o perosană fizică sau 
juridică autorizată. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost 
întocmită nota de fundamentare înregistrată sub nr. 43767/2018, referatul de necesitate înregistrat 
sub nr. 46438/2018 și caietul de sarcini înregistrat sub nr. 100037/2018. 
 Prin procesul verbal de predare primire înregistrat sub nr. 108612/2018, a fost adus la 
cunoștintă faptul că serviciile de verificare a proiectului privind estimarea costurilor de închidere şi 
monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni pot fi achiziționate pe bază de comandă 
de la S.C. Envistruct Consult S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Cugetării, nr. 26, județul Ilfov, la 
prețul total de 5.700 lei, exclusiv TVA, conform ofertei și care respectă cerințele caietului de 
sarcini. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 118554/24.07.2018, S.C. 
Envistruct Consult S.R.L comunică autorității locale faptul că pentru a putea furniza serviciile 
solicitate trebuie să le punem la dispoziție o serie de informații, respectiv, studiul topografic al 
depozitului de deșeuri, la o dată cât mai recentă, pentru toate celulele de depozitare, inclusiv pentru 
cele cu depozitarea sistată, proiectul tehnic în baza căruia a fost executat depozitul ecologic de 
deșeuri, autorizația integrată de mediu și documentația care a stat la baza emiterii ei, proiectul 
tehnic pentru închiderea depozitului de deșeuri (total sau parțial) în conformitate cu prevederile 
autorizației integrate de mediu, corespondența cu autoritățile de reglementare ( A.P.M., G.N.M., 
S.G.A.) privind condițiile de operare/închidere a depozitului de deșeuri. Toate aceste informații au 
strânsă legatură cu validitatea raportului ce va fi întocmit precum și cu actualitatea acestuia ținând 
cont că informațiile existente sunt foarte vechi și a căror relevanță este scăzută în contextul 
închiderii unui depozit de deșeuri.  
 Având în vedere că informațiile solicitate nu aparțin autorității locale, Primăria Municipiului 
Craiova a solicitat S.C. ECOSUD S.A., toate aceste documente. După primirea documentelor, 
Primăria Municipiului Craiova a transmis S.C Envistruct Consult S.R.L, prin adresa înregistrată sub 
nr. 135263/2018,  informațiile solicitate. 
 S.C.Envistruct Consult S.R.L comunică autorității locale, prin adresa înregistrată sub 
numărul 142294/07.09.2018, raportul cu privire la serviciile de verificare a proiectului privind 
estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni.   
Concluziile prezentate în raport, sunt următoarele: 
 

1 nu a fost prezentat un proiect tehnic de închidere actualizat, pe baza căruia pot fi 
calculate costurile de închidere a celulelor C1-C5; 



1 se constată că deșeurile depozitate în amplasamentul celulelor C1-C5 sunt depozitate la 
o pantă mai mare decât panta admisibilă de legislația în vigoare; 

1 capacitatea de depozitare pe amplasamentul celulelor C1-C5 este depășită; 
1 a fost făcută în cadrul acestui document proiectarea închiderii în conformitate cu 

prevederile legislației (respectiv panta taluzului de 1:3 și berme la fiecare 10 m înălțime) 
pentru a determina (cu un grad de precizie impus de datele disponibile) cantitățile de 
lucrări necesare realizării închiderii depozitului de deșeuri (celulelor C1-C5) integral 
(inclusiv taluzul sudic al depozitului),precum și costul aferent acestora; 

1 datorită terasării prezente a depozitului rezultă un excedent important de deșeuri ce 
trebuiesc relocate; 

1 nu există informații relevante pe baza cărora să putem estima costurile de monitorizare 
aferente închiderii celulelor C1-C5 în sensul detalierii costurilor operaționale de 
menținere în funcțiune a instalațiilor de captare și tratare a gazului de depozit precum și 
a instalației de tratare a levigatului. 

1 recomandarea constă în solicitarea/executarea unui proiect tehnic de închidere în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016 și obținerea avizului de închidere de la APM 
Craiova. 

  
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova proiectul de hotărâre privind respingerea cererii de majorare a tarifului de 
depozitare la depozitul ecologic Mofleni cu suma prevăzută în Proiectul privind estimarea costurilor 
de închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului. 

 
                                           
 
 
                                                                         Primar, 
                                                                 Mihail GENOIU 

 
 

 
 
 

Director Executiv, 

 
 
 

                   
                         Director Executiv Adj.,              

                          Delia CIUCĂ 
 
 

                              Alin GLĂVAN 

  
 



                                

                                                                                                    
                                                                                                               
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 
Nr. 145358/13.09.2018         
 
                                                                                                           Se aprobă 

                                                                                                                  PRIMAR 
                                                                                      MIHAIL GENOIU 

 
 
 

                                                                                                                   Avizat, 
                                                                                                           VICEPRIMAR 
                                                                                                        ADRIAN COSMAN 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 386/2017 s-a prorogat soluționarea 
cererii de majorare a tarifului de depozitare la Depozitul Ecologic Mofleni cu valoarea estimată a 
costurilor de închidere și monitorizare postînchidere, costuri stabilite în baza proiectului întocmit de 
S.C. Argif – Proiect, în vederea verificării acestuia de către o perosană fizică sau juridică autorizată. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost 
întocmită nota de fundamentare înregistrată sub nr. 43767/2018, referatul de necesitate înregistrat sub 
nr. 46438/2018 și caietul de sarcini înregistrat sub nr. 100037/2018. 
 Totodată, la etapa de estimare a valorii achiziției s-au avut în vedere două oferte de preț, 
respectiv de la S.C. Fichtner Enviroment S.R.L. în valoare de 20.000 lei, exclusiv T.V.A. și respectiv  
S.C. Envistruct Consult S.R.L în valoare de 5.700 lei exclusiv TVA. 
 Prin procesul verbal de predare primire înregistrat sub nr. 108612/2018, a fost adus la 
cunoștintă faptul că serviciile de verificare a proiectului privind estimarea costurilor de închidere şi 
monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni pot fi achiziționate pe bază de comandă de la 
S.C. Envistruct Consult S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Cugetării, nr. 26, județul Ilfov, la prețul total 
de 5.700 lei, exclusiv TVA, conform ofertei și care respectă cerințele caietului de sarcini. 
 Prin nota de comandă înregistrată sub nr. 113988/18.07.2018, a fost comunicat S.C. Envistruct 
Consult S.R.L. caietul de sarcini și proiectul privind estimarea costurilor de închidere și monitorizare 
posînchidere a depozitului ecologic Mofleni spre verificare, iar termenul maxim de verificare a fost de 
15 zile calendaristice de la data primirii prezentei note de comandă. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 118554/24.07.2018, S.C. 
Envistruct Consult S.R.L comunică autorității locale faptul că pentru a putea furniza serviciile solicitate 
trebuie să le punem la dispoziție o serie de informații, respectiv, studiul topografic al depozitului de 
deșeuri, la o dată cât mai recentă, pentru toate celulele de depozitare, inclusiv pentru cele cu 
depozitarea sistată, proiectul tehnic în baza căruia a fost executat depozitul ecologic de deșeuri, 
autorizația integrată de mediu și documentația care a stat la baza emiterii ei, proiectul tehnic pentru 
închiderea depozitului de deșeuri (total sau parțial) în conformitate cu prevederile autorizației integrate 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 
40251/416235 

Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro 



                                

de mediu, corespondența cu autoritățile de reglementare ( A.P.M., G.N.M., S.G.A.) privind condițiile 
de operare/închidere a depozitului de deșeuri. Toate aceste informații au strânsă legatură cu validitatea 
raportului ce va fi întocmit precum și cu actualitatea acestuia ținând cont că informațiile existente sunt 
foarte vechi și a căror relevanță este scăzută în contextul închiderii unui depozit de deșeuri.  
 Având în vedere că informațiile solicitate nu aparțin autorității locale, prin adresa înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr. 121260/30.07.2018 au fost solicitate S.C. ECOSUD S.A., toate 
aceste documente. 
 S.C. ECOSUD S.A., prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
132645/22.08.2018, comunică autoritații locale informațiile solicitate, iar acestea au fost comunicate 
S.C Envistruct Consult S.R.L, prin adresa înregistrată sub nr. 135263/2018. 
 S.C.Envistruct Consult S.R.L comunică autorității locale, prin adresa înregistrată sub numărul 
142294/07.09.2018, raportul cu privire la serviciile de verificare a proiectului privind estimarea 
costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni. Concluziile 
prezentate în raport, sunt următoarele: 

 
1. nu a fost prezentat un proiect tehnic de închidere actualizat, pe baza căruia pot fi 

calculate costurile de închidere a celulelor C1-C5; 
2. se constată că deșeurile depozitate în amplasamentul celulelor C1-C5 sunt depozitate 

la o pantă mai mare decât panta admisibilă de legislația în vigoare; 
3. capacitatea de depozitare pe amplasamentul celulelor C1-C5 este depășită; 
4. a fost făcută în cadrul acestui document proiectarea închiderii în conformitate cu 

prevederile legislației (respectiv panta taluzului de 1:3 și berme la fiecare 10 m 
înălțime) pentru a determina (cu un grad de precizie impus de datele disponibile) 
cantitățile de lucrări necesare realizării închiderii depozitului de deșeuri (celulelor 
C1-C5) integral (inclusiv taluzul sudic al depozitului),precum și costul aferent 
acestora; 

5. datorită terasării prezente a depozitului rezultă un excedent important de deșeuri ce 
trebuiesc relocate; 

6. nu există informații relevante pe baza cărora să putem estima costurile de 
monitorizare aferente închiderii celulelor C1-C5 în sensul detalierii costurilor 
operaționale de menținere în funcțiune a instalațiilor de captare și tratare a gazului de 
depozit precum și a instalației de tratare a levigatului. 

7. recomandarea constă în solicitarea/executarea unui proiect tehnic de închidere în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016 și obținerea avizului de închidere de la APM 
Craiova. 

Față de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic Mofleni cu suma 
prevăzută în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a 
depozitului. 
 
 
   DIRECTOR EXECUTIV.   DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
           Delia CIUCĂ     Alin GLĂVAN 
 
 
               Întocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios 

Administrativ 

Nr. 146945/17.09. 2018             
 

                                                                          RAPORT     

 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 145163/12.09.2018, precum şi Raportul nr. 145358/ 13.09.2018  al 
Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre  aprobare de către Consiliul Local , respingerea 
cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic Mofleni 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 386/2017 prin care s-a prorogat 
soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare la Depozitul Ecologic Mofleni cu valoarea 
estimată a costurilor de închidere și monitorizare postînchidere, costuri stabilite în baza proiectului 
întocmit de S.C. Argif – Proiect, în vederea verificării acestuia de către o perosană fizică sau juridică 
autorizată. În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost 
întocmită nota de fundamentare înregistrată sub nr. 43767/2018, referatul de necesitate înregistrat sub 
nr. 46438/2018 şi caietul de sarcini înregistrat sub nr. 100037/2018 în vederea achiziţionării  serviciilor  
de verificare a proiectului privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a 
depozitului ecologic Mofleni. 
 Având în vedere Raportul cu privire la serviciile de verificare a proiectului privind estimarea 
costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni, elaborat de către 
S.C.ENVISTRUCT CONSULT S.R.L. şi înregistrat la autoritatea publică locală sub 
nr.142294/07.09.2018; 
 În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ; 
 - Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 

 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

 

 
   propunerea privind supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Municipiului Craiova cu 
privire la respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic Mofleni cu 
suma prevăzută în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a 
depozitului. 
 

 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Nicoleta Bedelici 
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