
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                       PROIECT        
 

            HOTĂRÂREA NR._____  
privind aprobarea proiectului „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi 

industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5” 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
28.02.2019. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.24611/2019, rapoartele nr.34713/2019 al 
Direcţiei Servicii Publice și nr.37468/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate 
și Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea proiectului „Închiderea 
depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”; 
           În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.349/2005 
privind depozitarea deşeurilor, modificată și completată; 
   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 proiectul „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale 

asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”, potrivit anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic 
Mofleni, de 19,27 euro/tonă, fără TVA, cu suma cuprinsă în proiectul prevăzut la 
art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2019. 

Art.3. Se aprobă încheierea actului adițional nr.7 la contractul de asociere nr.17/2002, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.A, 
potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr.17/2002. 

  Art.5. 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. 
            
 

  
                INIȚIATOR, AVIZAT, 
                   PRIMAR, 
             Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
 Nicoleta MIULESCU 

           
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 24611/05.02.2019 
 

 
 

Expunere de motive 
cu privire la aprobarea „Actului adiţional nr. 7 la contractul de asociere nr. 17/2002 încheiat 

între  Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A.” 
 

  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 181099/07.11.2018, 
S.C. Eco Sud S.A. solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să fie aprobat 
încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 17/2002, prin care tariful prevăzut 
pentru depozitarea unei tone de deşeuri la Depozitul Ecologic Mofleni să fie stabilit în 
moneda naţională, potrivit cursului de schimb valutar practicat de B.N.R. la data întocmirii 
raportului.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 204586/11.12.2018, 
S.C. Eco Sud S.A. a depus proiectul „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi 
industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5” şi solicită ajustarea tarifului de depozitare 
cu valoarea costurilor pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a Depozitului 
Ecologic Mofleni, conform noului proiect. 
 Prin H.C.L. nr. 386/2017 s-a prorogat soluţionarea cererii privind majorarea tarifului 
de depozitare cu valoarea estimată în proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi 
monitorizare postînchidere la o dată ulterioară, după ce acest proiect va fi verificat de către 
o persoană fizică sau juridică autorizată. 
 Prin contractul înregistrat sub nr. 9771/2019, a fost desemnată S.C. Envistruct 
Consult  S.R.L. să verifice acest proiect.  

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

- proiectul privind „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale 
asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”,  

− majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic Mofleni de 19,27 
euro/tonă, fără TVA, cu suma cuprinsă în proiectul  privind închiderea depozitului de 
deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5, începând cu 
data de 01.03.2019; 

− aprobarea încheierii actului adițional nr.7 la contractul de asociere nr.17/2002, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.A, 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr. 17/2002;  

 
   Primar,     Director Executiv, 
       Mihail GENOIU         Delia CIUCĂ  
 
 



                                                                                                    
                                                                                                               
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 
Nr. 34713/19.02.2019         
 
                                                                                                          Se aprobă 

                                                                                                          PRIMAR 
                                                                                        MIHAIL GENOIU 

 

 

                                                                                                              

  

             Viza CFP 
             inspector Elena Marcu 

 

 

 

 

 

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 
persoană fizică sau juridică autorizată. 
 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 si monitorizare postînchidere a depozitului ecologic Mofleni. 
Concluziile prezentate în raport, sunt următoarele: 

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

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

- capacitatea de depozitare pe amplasamentul celulelor C1-C5 este depășită; 
- 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; 

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

- recomandarea constă în solicitarea/executarea unui proiect tehnic de închidere în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016.  
 Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 
381/2018 a aprobat 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. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 204586/11.12.2018, 
S.C. Eco Sud S.A. a înaintat proiectul „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi 
industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
386/2017, a fost întocmit referatul de necesitate înregistrat sub nr. 148/2019 și caietul de 
sarcini înregistrat sub nr. 1829/2019. 
 Totodată, la etapa de estimare a valorii achiziției s-au avut în vedere două oferte de preț, 
respectiv de la S.C. Envistruct Consult S.R.L în valoare de 5.700 lei exclusiv TVA și respectiv 
S.C. HRH NORD CONSTRUCT S.R.L. în valoare de 7.200 lei, exclusiv T.V.A.   
 Prin procesul verbal de predare primire înregistrat sub nr. 9771/2019, a fost adus la 
cunoștintă faptul că serviciile de verificare a proiectului „Închiderea depozitului de deşeuri 
solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5” au fost achiziţionate prin 
procedura de achiziţie directă 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. 
 Contractul de achiziţie publică de servicii nr. 9771/2019 a fost semnat si transmis de 
către S.C. Envistruct Consult S.R.L. în data de 30.01.2019. 
  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 22022/31.01.2019  a 
fost înaintată S.C. Envistruct Consult S.R.L documentaţia privind „Închiderea depozitului de 
deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5” în vederea prestării 
serviciilor de verificare a acesteia, termenul maxim de verificare fiind de 15 zile calendaristice 
de la data primirii documentaţiei.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 25750/06.02.2019, 
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, cantitatea 
de deşeuri depozitate în fiecare celulă a depozitului ecologic Mofleni şi ridicarea topografică a 
amplasamentului în format editabil (fişier de coordonare).  
 Aceste cantităţi defalcate sunt necesare în vederea evaluării corecte atât din punct de 
vedere tehnic, cât şi financiar, ţinând cont de faptul că închiderea are loc etapizat, conform 
Proiect tehnic – pag. 28. Proiectul tehnic prezintă cantităţile depozitate anual (pag. 20) fiind 
nevoie şi de repartizarea cantităţilor depozitate individual pe fiecare celulă. Ridicarea 
topografică este necesară pentru verificarea volumetrică a cantităţilor depozitate pe 
amplasament. 
 Având în vedere că informațiile solicitate nu aparțin autorității locale, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 25852/06.02.2019 au fost solicitate S.C. 
ECO SUD S.A., toate aceste documente. 
 S.C. ECO SUD S.A., prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
27220/08.02.2019, comunică autoritații locale informațiile solicitate, iar acestea au fost 
comunicate S.C Envistruct Consult S.R.L, prin adresa înregistrată sub nr. 28726/11.02./2018. 



 S.C.Envistruct Consult S.R.L comunică autorității locale, prin adresa înregistrată sub nr. 
35687/20.02.2019, raportul cu privire la serviciile de verificare a proiectului privind 
„Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-
C5”. Concluziile prezentate în raport, sunt următoarele: 

− proiectul tehnic de închidere respectă cerinţele legislaţiei în vigoare cu privire atât la 
forma documentului cât şi conţinutul acestuia; 

− soluţia tehnică de închidere respectă prevederile Normativului tehnic de depozitare a 
deşeurilor; 

− soluţia de profilare a deşeurilor este singura soluţie fezabilă de închidere a celulelor de 
depozitare pe amplasamentul existent; 

− costurile de închidere sunt justificate prin programe de calcul a devizelor şi sunt în 
concordanţă cu listele de cantităţi şi cantităţile de deşeuri din amplasament; 

− valoarea totală a lucrărilor de închidere este de 13 140 966.37 lei, fara TVA; 
− rezultă un cost mediu al lucrărilor de închidere de 11.8 lei/t, respectiv 291.05 lei/mp 

fără TVA. 
Conform prevederilor art. 10, alin 2 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri ca 
atât costurile prevăzute pentru organizarea şi exploatarea unui depozit de deşeuri municipale, 
cât şi costurile estimate pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului să fie 
acoperite de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deşeu în acel 
depozit. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 181099/07.11.2018, S.C. 
Eco Sud S.A. solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să fie aprobat 
încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 17/2002, prin care tariful prevăzut 
pentru depozitarea unei tone de deşeuri la Depozitul Ecologic Mofleni să fie stabilit în moneda 
naţională, potrivit cursului de schimb valutar practicat de B.N.R. la data întocmirii raportului.  

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile contractului de asociere nr. 
17/ 2002, prevederile art. 10, alin 2 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare supunem spre aprobare: 

− proiectul privind „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale 
asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”, potrivit anexei 1 la prezentul raport; 

− majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic Mofleni de 19,27 
euro/tonă, fără TVA, cu suma cuprinsă în proiectul  privind închiderea depozitului de 
deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5, începând cu 
data de 01.03.2019; 

− aprobarea încheierii actului adițional nr.7 la contractul de asociere nr.17/2002, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.A, potrivit anexei nr. 2 
la prezentul raport; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare 
a contractului de asociere nr. 17/2002;  

 
 
    Director Executiv,        Întocmit, 
                   Delia CIUCĂ     inspector Cătălin POPA 
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