
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
      
 PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, 
doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a 

Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ aprobarea 
contractelor – cadru, accesorii la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin 

concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 

deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.68402/2021, raportul nr.68403/2021 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.68861/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna Primar 
Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, accesorii la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și 
transfer Goicea”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată și 
completată și Ordinului ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată și completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna 

Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ aprobarea contractelor – 
cadru, accesorii la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, conform anexelor 
nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 68402/ 13.04.2021 

               
                                                                

 
 

Referat de aprobare 
 privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, să voteze în 

AGA ADI ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, accesorii la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a 
altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer 

Goicea” 
 
 
 
 
 

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
42208/05.03.2021, nr.65146/08.04.2021 și nr.68344/13.04.2021, transmise de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, se solicită acordarea 
mandatului special în vederea  aprobării contractelor- cadru accesorii la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 
fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”.      

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”Delegarea prin 

concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 

precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX 
GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. care a devenit operatorul de colectare și transport al 
deșeurilor la nivelul întregului județ. 

În contractul de delegare al serviciului de salubrizare la nivel județean, pentru 
Municipiul Craiova s-a prevăzut o perioadă intermediară de aproximativ 2 ani în care 
operatorul județean (Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL) nu a 
prestat activitatea de colectare a deșeurilor, această perioadă încetând în luna Martie 2021.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 40/2021 s-a aprobat 
Actul Adițional nr. 2, la Contractul nr. 370/22.05.2018 iar, în data de 02.02.2021, ADI 
ECODOLJ a emis către operatorul județean de colectare și transport deșeuri ordinul pentru 
demararea perioadei de mobilizare în municipiul Craiova, începând cu data de 03.02.2021. 

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 11/22.10.2018 s-au aprobat la nivelul Asociației 
Contractele - cadru, la acel moment Municipiul Craiova neavând calitatea de membru 
implicat. 
Față de cele menționate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Craiova mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-



   

Olguţa Vasilescu, să voteze în AGA ADI ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, 

accesorii la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de 
sortare și transfer Goicea. 

 
 
 

     Primar, 
                                   Lia Olguţa VASILESCU 

 
            
       
            
          
          Director Executiv, 

         
 
        
   
        Director Executiv Adjunct, 

             Delia CIUCĂ                 Alin GLĂVAN 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 

Data: Data: 

Semnătura: Semnătura: 

  

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.68403/13.04. 2021 

                                           
                     

Raport de specialitate 
 

privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, să voteze în 
AGA ADI ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, accesorii la Contractul 

nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente 
ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale 

și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și 
transfer Goicea” 

 
Prin referatul de aprobare nr. 68402/13.04.2021 şi adresele înregistrate la Primăria 

Municipiului Craiova cu nr. 42208/05.03.2021, nr. 65146/08.04.2021 și nr. 
68344/13.04.2021, transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, se 
solicită acordarea mandatului special în vederea aprobării contractelor – cadru, accesorii la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare 
și transfer Goicea”. 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. i, din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le 
revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi 
adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea contractelor de furnizare/prestare a 
serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate 
de autorităţile de reglementare competente. 

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX 
GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. care a devenit operatorul de colectare si transport al 
deșeurilor la nivelul întregului județ. 

În contractul de delegare al serviciului de salubrizare la nivel județean, pentru 
Municipiul Craiova s-a prevăzut o perioadă intermediară de aproximativ 2 ani în care 
operatorul județean (Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.) nu a 
prestat activitatea de colectare a deșeurilor, această perioadă încetând în luna Martie 2021. 

Așadar, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 40/2021 s-a 
aprobat mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în AGA  a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, să voteze aprobarea 
Actului Adițional nr. 2, la Contractul nr. 370/22.05.2018 iar, în data de 02.02.2021, ADI 



   

ECODOLJ a emis către operatorul județean de colectare și transport deșeuri ordinul pentru 
demararea perioadei de mobilizare în municipiul Craiova, începând cu data de 03.02.2021. 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (3), lit. e, din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la 
exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor pe baza contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor 
reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Prin Ordinul ANRSC nr. 112/2007 s-a aprobat Contractul – cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților. 

Potrivit prevederilor art. 8 din Contractul nr. 370/22.05.2018 serviciul va fi prestat 
pentru utilizatori în baza contractelor individuale, iar completările contractuale la modelul 
aprobat trebuie să fie avizate în prealabil de Delegatar/ADI. 

Prin Hotărârea AGA nr. 11/22.10.2018 s-au aprobat la nivelul Asociației contractele-
cadru, accesorii la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației 
de sortare și transfer Goicea” după cum urmează: 

 Acord urban, 
 Contract subsecvent pentru colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public, 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, campanii de colectare 
separată și gestionare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere de la populație 
și campanii de colectare separată și gestionare a deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere de la populație,  

 Contract de colectare deșeuri similare și închiriere recipiente de precolectare, 
 Contract de colectare și transport al deșeurilor provenite din activități de reamenajare 

și reabilitate interioară și/sau exterioară a imobilelor, 
 Contract de colectare ocazională a deșeurilor similare generate ca urmare a 

evenimentelor speciale, 
 Contract de prestări servicii de colectare separată de la populație și gestionarea 

deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, 
 Contract de colectare și transport deșeuri voluminoase, 

Conform prevederilor H.G. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ”ECODOLJ” municipiul Craiova nu avea calitate de membru implicat, până la 
data emiterii ordinului de începere a perioadei de mobilizare, către operatorul județean de 
colectare și transport deșeuri și,  nu a aprobat contractele – cadru, accesorii la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 
fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”. 

Potrivit art.21, alin.1 din  din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, hotărârile adunării generale luate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin (3) lit. e) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare 
este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în 
baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative 
a asociatului al cărui reprezentant este. 

 Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  republicată, prevederile art.129, alin 2, lit. d, 
alin. 7, lit. n, art. 132, art.139 și art. 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 



   

57/2019, privind Codul administrativ, art.21, alin.(1) din HG nr.855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și adresele înregistrate la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 42208/05.03.2021, nr. 65146/08.04.2021 și nr. 
68344/13.04.2021, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa 
Vasilescu, să voteze în AGA ADI ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, accesorii la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și 
transfer Goicea, conform Anexelor nr.1-7 la raport. 
 
 

   Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 
 

  Şef Serviciu, 
Alina Marin 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Întocmit, 
insp. Mihaela Sorică 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:. 
 Semnătura:  

  
 

Întocmit, 
insp. Liviu Troacă 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:.  
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
insp. Mariana Neagoe-Curelaru 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:.  
Semnătura:  

 

























































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 68861/ 14.04.2021  
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 68402/13.04.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 68403/13.04.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

 H.C.L. nr. 230/2015 privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru 
activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj; 

 H.C.L. nr. 40/2021 privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să 
voteze Actul Adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna 
Primar Lia-Olguța Vasilescu, să voteze în AGA ADI ECODOLJ aprobarea contractelor-cadru, accesorii 
la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente 
ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri 
de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, conform anexelor 1-
7 la raportul de specialitate nr. 68403/13.04.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea 
si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi           Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 14.04.2021         Data 14.04.2021              
Semnatura          Semnatura           
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