
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
     HOTĂRÂREA NR.75 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor 
în judeţul Dolj” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.02.2014. 
 Având în vedere raportul nr. 17678/2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 
36, 37 şi 38/2014;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 

 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 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.661/2013 cu privire la procentele şi valorile contribuţiei privind 
finanţarea nerambursabilă a Uniunii Europene, din 82,44 %, respectiv 
40.599.040 euro, în 83,5 % (contribuţia Uniunii Europene), respectiv 41.121.056 
euro şi referitoare la procentele şi valorile privind contribuţia naţională de la 
bugetul de stat din 16,56 %, respectiv 8.155.266 euro, în 15,5 % (buget de stat), 
respectiv 7.633.250 euro. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, modificările Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 aprobate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SECRETAR, 
          Marian Sorin MANDA       Nicoleta MIULESCU 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                 
 


