
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   
   
          
     HOTĂRÂREA NR. 413 

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014. 
 Având în vedere raportul nr.101663/2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 
162/2014;  
          Potrivit art.14 şi art.16 alin.2 din Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008; 

 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 Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
 1. la Capitolul V „SCOPUL ASOCIAŢIEI”, alin. (1) lit. b), se introduce pct. 8, 
care va avea următorul conţinut: 
„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova”. 

 2. la Capitolul VI „PATRIMONIUL INITIAL”, alin. (3) lit.a) „sursele de venit 
ale asociatilor” va avea urmatorul conţinut: 

“a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 
(începând cu data de 01.01.2015, în cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul 
Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;” 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
1. la  art. 4 alin. (1) lit.b) „gestionarea în comun a următoarelor activitati a 
serviciului de salubrizare”,  se introduce pct. 8 care va avea următorul conţinut : 
„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova.” 

  2. art.7  lit. a) va avea următorul conţinut: 



 

a) „contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile 
asociaţilor (începând cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an 
pentru Judeţul Dolj, respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociaţilor) şi  
alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre;” 

3. art.11 lit.b) va avea următorul conţinut: 
b) „să platească, începând cu data de 01.01.2015, cota de contribuţie anuală fixată 
la suma de 320.000 lei/an pentru Judeţul Dolj, respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru 
restul asociaţilor”. 
4. art.16 alin.2 lit g va avea următorul conţinut :  
g) „aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a 
căror valoare depaşeşte echivalentul în lei al pragului prevăzut de legislaţia în 
vigoare în materia achiziţiilor publice privind achiziţia directă.” 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze şi să semneze în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, 
modificările prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, precum şi componenţa 
comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu,  să 
semneze actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008, nr.385/2010 şi 
nr.213/2012. 

Art.6. 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, 

             
Teodor Nicuşor SAS 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 


