
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                   

     HOTĂRÂREA NR. 230 
privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile 

serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.06.2015; 
          Având în vedere raportul nr.88438/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile 
serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj  şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194, 196, 197, 198 şi 199/2015;   
          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.71/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 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 public de salubrizare în judeţul Dolj: 
a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioara şi/sau exterioară a acestora; 

c. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

d.     sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
e. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora  

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
în cadrul contractului “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi  
transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, 
precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea”. 

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire, prin licitaţie publică deschisă, a contractului 
“Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 



 

public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale si a 
altor fluxuri de deseuri în judeţul Dolj precum şi operarea staţiei de sortare şi 
transfer Goicea”. 

Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul  
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi operarea  staţiei 
de sortare şi transfer Goicea, respectiv pentru activităţile serviciului public de 
salubrizare prevăzute la art.1, conform anexei nr.1 care face pace parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj, pentru 
activităţile care fac obiectul de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ, prevăzut în anexa nr.2 care face pace parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea 
şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi 
operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea, prevăzută în anexa nr.3 care face pace 
parte integrantă din prezenta hotărâre şi care cuprinde următoarele secţiuni: 

a. Secţiunea I – Fişa de Date (curpinzând criteriile de selecţie pentru activităţile 
serviciului delegat) 

b. Secţiunea II – Caiet de Sarcini 
c. Sectiunea III – Formulare 
d. Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare 
e. Sectiunea V –  Regulamentul serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu,  să aprobe şi să voteze în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ următoarele:  

a. Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente 
ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul  
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi operarea  
staţiei de sortare şi transfer Goicea; 

b. Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea 
şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  
şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea;  

c. Regulamentul serviciului public de salubrizare  din judeţul Dolj.  
Art.7. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EcoDolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova, dl. Radu Cosmin 
Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ, 



 

              PT. SECRETAR, 
Andrei Gheorghe NANU                Ovidiu MISCHIANU 

 
 








































































































































































































































































































































































































