
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna 

Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, actul adiţional 

nr.3 la contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 
judeţul Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare Goicea” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 10.06.2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.95995/2021, raportul nr.96003/2021 

întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.96514/2021 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 și să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, actul adiţional nr.3 la contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, precum şi operarea staţiei de 
sortare Goicea”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, modificată și completată, Legii serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, cu moficările și completările ulterioare, Legii nr.211/2011 
privind regimul deșeurilor, Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
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, Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea 
normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, 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 desemnarea Primarului Municipiului  Craiova, doamna Lia – Olguța 

Vasilescu, în calitate de reprezentant de drept al Municipiului Craiova, în 



Adunarea Generală a Asociaților  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova  să 
voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, actul adiţional nr.3 la contractul nr.370/22.05.2018 
privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, precum şi operarea staţiei 
de sortare Goicea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă mandatarea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ și directorului executiv al asociației, ca în numele și pe seama 
municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.3 prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea 
contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj și își încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2017. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ și Asocierea S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L.-SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A.-
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

 
 
 
 
 

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. 95995/ 03.06. 2021 

                                                                          

 

Referat de aprobare 

             privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ  Actul Adițional nr.3 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”  
             
 
              Având în vedere  adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 92492/26.05.2021 
și nr. 96065/03.03.2021, transmise de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, prin care 
solicită acordarea mandatului special pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a 
Actului Adițional nr. 3 la 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”. 
            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor și tarifelor, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și 
aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, ajustarea ori modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei 

publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. iar 

structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât să acopere costul efectiv al prestării 

serviciului de salubrizare, să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze investiţiile de capital, să respecte şi să asigure 

autonomia financiară a operatorului. 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODOLJ”, 

Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi 

aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru Activităţi, după caz, în condiţiile 

legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor 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.  

În data de 02.02.2021 ADI ECODOLJ a emis către operatorul județean de colectare și transport deșeuri 
Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. 
- IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. ordinul pentru demararea perioadei de mobilizare în Municipiul 
Craiova, începând cu data de 03.02.2021. 

Primăria Municipiului Craiova a solicitat, prin intermediul ADI ECODOLJ, operatorului județean de 
colectare și transport deșeuri completarea infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, 
carton, plastic, metal și sticlă cu containere de suprafață. Acesta a dat curs solicitării municipiului Craiova, 
urmând să achiziționeze infrastructura necesară, transmițând totodată către ADI ECODOLJ solicitarea privind 
reglementarea cadrului juridic aferent, inclusiv modificarea tarifelor din Contractul de 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 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 care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat 
special prealabil, 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. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, „comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către 
primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările 
generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de 
specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.”. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările si 
completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 
ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,  
prevederile din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 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 propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
   1. Desemnarea Primarului Municipiului  Craiova, doamna Lia – Olguța Vasilescu, în calitate de 
reprezentant de drept al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. 
   2. Mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în AGA ADI ECODOLJ, doamna Primar 
Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze și să aprobe  în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ  Actul 
Adițional nr.3 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”  
   3. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și Directorului Executiv al Asociației, ca în numele și pe 
seama municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr. 3 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”. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.141/2018. 

5. Încetarea  prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 52/2017. 
 

 
 

                                                       Primar, 
                                                                Lia-OlguțaVasilescu 

 
 
 
 

                                                    Director Executiv, 

 

                                                   Delia Ciucă  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 

 
Semnătura:  

 

 



   

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 96003/ 03.06. 2021 

                                                       
 
                     

 
Raport de specialitate 

                          privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova să 
aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ  Actul Adițional nr.3 
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”  
             
 
              Având în vedere referatul de aprobare nr. 95995 /03.06.2021 şi adresele înregistrate la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 92492/26.05.2021 și nr. 96065/03.03.2021, transmise de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, prin care se solicită acordarea mandatului 
special pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a Actului Adițional nr. 
3 la 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”.  
            În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k, din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării 
preţurilor și tarifelor, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de 
autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit prevederilor art.26 alin. (7) şi (8), din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori modificarea tarifelor/taxelor se 
face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. iar structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale 
vor fi stabilite astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere 
cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de 
salubrizare, să încurajeze investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia financiară a 
operatorului. 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (3), lit. g, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea mandatului 
acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi 
tarifelor pentru Activităţi, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.  

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, 
în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

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, mai puțin Orașul 
Filiași și pentru circa 2 ani Municipiul Craiova. 

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.  

În data de 02.02.2021 ADI ECODOLJ (în considerarea Actului Adițional nr. 2 la contractul mai 
sus amintit, aprobat prin Hotarârea AGA în data de 01.02.2021) a emis către operatorul județean de 
colectare și transport deșeuri Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. 
SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. ordinul 
pentru demararea perioadei de mobilizare în Municipiul Craiova, începând cu data de 03.02.2021, 
conform art. 3 din Contractul nr. 370/22.05.2018. 

Prin adresa nr. 54441/23.03.2021, inregistrată la sediul Asociației cu nr. 770/30.03.2021 
Primăria Municipiului Craiova a solicitat operatorului județean de colectare și transport deșeuri 
completarea infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, carton, plastic, metal și 
sticlă cu containere de suprafață (408 bucăți pentru sticlă și 712 bucăți pentru hârtie/carton și 
plastic/metal) compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj. 

Solicitarea a venit în contextul în care în afară de infrastructura achiziționată prin proiect de 
către Consiliul Județean Dolj (infrastructură care nici aceasta nu este încă finalizată în totalitate) și de 
infrastructura pusă la dispoziție de operatorul Asocierea Iridex pentru deșeurile reciclabile din zona cu 
case (pubele de capacități diferite și culori corespunzătoare) pentru zona cu blocuri din municipiul 
Craiova nu există infrastructură suficientă în vederea colectării deșeurilor reciclabile. 

Această situație se datorează în principal faptului că proiecția inițială de investiții s-a realizat la 
nivelul anului 2013-2014, când nu erau în vigoare o serie de acte normative care au pus un foarte mare 
accent pe colectarea separată a deșeurilor reciclabile (Ordinul ANRSC nr. 82/2015, modificările, aduse 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, prin Ordonanța de Urgență nr. 74/2018), iar pe de altă parte 
faptului că amplasamentele finale cu platforme îngropate nu oferă o posibilitate facilă și stimulativă 
pentru cetățenii Municipiului Craiova de a se debarasa de deșeul reciclabil. 

Zona cu blocuri din muncipiul Craiova care urmează să fie deservită de 438 de platforme, 
conținând 729 de containere îngropate de 5 mc și 3 mc nu este acoperită corespunzător cu 
infrastructură, repartizarea fiind următoarea: 

438 de platforme din care: 
 328 de platforme cu 1 container de 5 m3      deșeuri reziduale 
 30 de platforme cu 4 containere din care: 1 container deșeuri reziduale + 3 containere  ( 1 
hartie/carton de 5 m3, 1 plastic/metal de 5 m3, 1 container de 3 m3 sticlă) 
 71 de platforme cu 4 containere de 5 m3 din care: 2 containere deșeuri reziduale +2 
container deșeuri reciclabile (1 hartie/carton, 1 plastic/metal) 
 9 platforme cu 3 containere de 5 m3 din care: 1 container deșeuri reziduale + 2 containere 
deșeuri reciclabile ( 1 hârtie/carton, 1 plastic/metal) 

Astfel că din cele 438 de platforme numai 30 sunt echipate complet pentru colectarea deșeurilor  
reziduale și reciclabile pe cele trei fracții (plastic/metal; hartie/carton; sticlă), 80 platforme (71+9) vor 
fi echipate și cu recipient pentru colectare deșeuri reciclabile, dar doar pe 2 fracții (plastic/metal și 
hârtie/carton), fără sticlă iar restul de 328 de platforme cu un singur recipient. 

Așa cum este în prezent configurat sistemul pentru colectarea deșeurilor reciclabile putem 
concluziona că suplimentarea infrastructurii de colectare separată pentru muncipiul Craiova este 
justificată de capacitatea insuficientă a containerelor existente, raportată la cantitățile reale generate și 
de dreptul tuturor cetățenilor municipiului de a avea acces egal la infrastructura de salubrizare deoarece 
o categorie a populației are pubele la poartă iar o altă categorie ( cei care locuiesc în zona de blocuri) 
trebuie să parcurgă distanțe mari pentru a se debarasa de deșeurile reciclabile. De asemenea se creează 
un regim diferențiat între beneficiarii serviciului care locuiesc la blocuri, deoarece doar o parte redusă a 
acestora au acces rapid la infrastructura care să asigure colectarea deșeurilor pe patru fracții.  



   

Ca urmare a demersurilor și corespondenței purtate, operatorul a dat curs solicitării 
municipiului Craiova, urmând să achiziționeze infrastructura necesară, transmițând totodată către 
ADI ECODOLJ adresa nr. 4062/14.05.2021, înregistrată la sediul Asociației cu nr. 1096/14.05.2021 
și adresa nr. 4461/02.06.2021 înregistrată la sediul Asociației cu nr. 1225/02.06.2021, în vederea 
reglementării cadrului juridic aferent, inclusiv modificarea tarifelor din Contractul de 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 precum 
și operarea stației de sortare și transfer Goicea. 

Costurile cu recuperarea noii investiții aferentă infrastructurii pentru deșeurile reciclabile din 
municipiul Craiova vor fi recuperate de către operator în timpul derulării contractului, lunar, de la 
municipiul Craiova.  

Operațiunea de analiză a nivelului tarifelor existente și a structurii acestora, conform 
normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare, este necesară deoarece ne aflăm în 
situația în care au intervenit schimbări majore în structura costurilor ca rezultat al solicitărilor 
suplimentare de investiții ( 1120 recipiente de colectare) și condițiilor concrete și actuale în care s-
au prestat și se prestează serviciile. 

Tarifele care se vor modifica sunt cele aferente colectării separate și transportului deșeurilor 
menajere reciclabile, tariful stației de transfer și tariful stației de sortare. 
Acestea au scăzut, printre altele, și ca urmare a creșterii cantităților programate de deșeuri 
reciclabile ce urmează a fi colectate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 
74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje astfel că: 
-tariful  pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile  a scăzut de la 
739,68 lei/to la – 719,54 lei/to, 
-tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile generate de agenți 
economici/instituții a scăzut de la 189,14 lei/to echivalent a 15,13 lei/mc la – 174,35 lei/tona 
echivalent a 13,95 lei/mc 
-tariful pentru operarea stației de transferde la  75,57 lei/tonă la – 74,35 lei/tonă 
- tarif pentru operarea stației de sortare de la 115,70 lei/tonă la - 50,67 lei/ tonă 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ solicită modificarea Contractului nr. 
370/22.05.2018, după cum urmează:  
 

”Art. 1. Se modifică Anexa 6 la Contract – ”Lista indicativă a Bunurilor de Preluare”, conform 
Anexei 1 la prezentul Act Adițional. 
Art. 2. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 2 la prezentul 
Act Adițional.  

Art. 3. La art. 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA DE 
ÎNCEPERE se adaugă alineatul (41) care va avea următorul conținut: 

”(41) Pentru punerea în exploatare a bunurilor de preluare prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, Delegatul va avea o 
perioadă de amplasare de maxim 120 de zile de la data emiterii ordinului de amplasare emis de 
către ADI ECODOLJ.” 

Art. 4. La art. 9 – OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI se adaugă alineatele (4), 
(41), (42) și (43) care vor avea următorul conținut: 

”(4) Delegatul se obligă să realizeze pentru Municipiul Craiova investițiile suplimentare pentru 
colectarea și transportul deșeurilor, detaliate în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la punctul 
D.25 și D.26, cu mențiunea că acestea reprezintă bunuri de preluare conform art. 17.2. și vor fi 
compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj pentru Municipiul Craiova.  



   

(41) Investițiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol nu li se aplica dispozitiile care 
reglementeaza riscul 21 din Tabel 7 – Alocarea riscurilor asociate contractului, Anexa la Caietul de 
sarcini, respectiv art. 22 -ASIGURARI din contractul de delegare. 
(42) Identificarea locatiilor unde se vor amplasa containerele supraterane se va realiza de catre 
reprezentantii Municipiului Craiova, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ si Delegat, urmand ca amplasarea sa fie realizata de catre Delegat, cu 
încheierea unui proces verbal de punere în amplasament. 
(43) Avand in vedere faptul ca toate containerele vor fi amplasate pe domeniul public, delegatul nu 
va plati redeventa/chirie pentru ocuparea domeniului public, iar in cazul furtului, sau distrugerii 
partiale/totale a containerelor, Municipiul Craiova va solicita delegatului înlocuirea containerelor, 
iar delegatul va avea dreptul să recupereze costurile de înlocuire prin modificarea părții din 
tarif/sumei fixe, aferentă costurilor suplimentare , în lipsa oricărei culpe a acestuia în producerea 
evenimentului.” 
Art. 5. La art. 10 – TARIFE se modifică alin. (1) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 
fundamentare (Anexa 3 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  
1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale –
202,98 lei/tona 
1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile –
719,54 lei/tona 
1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor 
biodegradabile - 156.35 lei/tona 
1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor 
periculoase din deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 
1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase 
din deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 
1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, 
neasimilabile celor menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte 
mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice şi 
electronice etc.) – 193,52 lei/operație 
1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 
economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 
2.1 Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor reciclabile generate de agenți 
economici/instituții – 174,35 lei/tona echivalent a 13,95 lei/mc 
3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 
4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 74,35 lei/tona 

2. tarif pentru operarea stației de sortare - 50,67 lei/ tona 

b) Pentru bunurile de preluare prevăzute în Anexa 6 punctul 1 și 2 și Anexa 7 punctul D.25 și D.26, 
Municipiul Craiova va achita delegatului, prin intermediul ADI ECODOLJ, suma fixă de 
135.303,62 lei/lună fără TVA, până la concurența sumei de 12.989.147,36 lei fără TVA, începând 
cu data începerii exploatării. Suma fixa de 135.303,62 lei/luna fara TVA, aferenta investitiei 
suplimentare solicitate, va fi achitata de catre Municipiul Craiova, independent de uzura si 
distrugerea recipientelor amplasate pe domeniul public, iar ADI ECODOLJ se obligă ca în termen 



   

de 3 zile lucrătoare să vireze suma către delegat, sub sancțiunea plății unei penalități în cuantum de 
0,02% pe zi de întârziere.” 
Art. 6. La ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI la 
punctul 17.2. – Bunuri de preluare se modifică și va avea următorul conținut:  
”17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 
prezentul Contract. 
17.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi 
Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a 
acestora.  
17.2.2. La încetarea prezentului Contract, Municipiul Craiova poate dobândi Bunurile de Preluare 
prevăzute în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la punctul D.25 și D.26, după cum urmează: 
- prin ajungerea la termen a contractului fără plata unei sume de bani; 
-din orice altă cauză cu plata diferenței dintre valoarea totala a achizitiei (12.989.147,36 lei fara 
TVA) si suma achitata pana la momentul incetarii contractului, cu plată lunară a sumei fixe de 
135.303,62 lei/luna fara TVA.  
Bunurile vor fi preluate de catre Delegatar in starea in care se afla la momentul incetarii 
contractului, avandu-se in vedere starea de uzura fizica normala rezultata din exploatarea acestora. 
17.2.3. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va notifica 
Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 
17.2.4. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar 
după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 și Art. 17.2.2. de mai sus.” 
Art. 7. Tarifele prevăzute la art. 5 din prezentul Act Adițional se aplică începând cu data intrării în 
exploatare a bunurilor prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018, aferente 
infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, data indicată printr-un ordin de 
intrare în exploatare a investiției suplimentare, ulterior ordinului de amplasare emis de ADI 
ECODOLJ, dar nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal de punere 
în amplasament recipientelor prevazute în Anexa 7, punctul D.25 si D.26, aferente infrastructurii 
pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova. Până la acestă data, se vor aplica tarifele 
prevăzute în Actul Adițional nr. 2 din 02.02.2021, indiferent de infrastructura folosită în Municipiul 
Craiova. 
Art. 8. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate.” 
  

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. 
(2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) 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. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, „comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările 
generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor 
regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi 
oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice 
de interes local.”. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
cu modificările si completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea 
normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,  prevederile art.129, alin 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 132 şi 



   

art.139 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. 92492/26.05.2021 și nr. 
96065/03.03.2021, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
   1. Desemnarea Primarului Municipiului  Craiova, doamna Lia – Olguța Vasilescu, în calitate de 
reprezentant de drept al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. 
   2. Mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în AGA  ADI  ECODOLJ, doamna 
Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI ECODOLJ  
Actul Adițional nr.3 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 Anexei la raport. 
3. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și Directorului Executiv al Asociației, ca în numele și pe 
seama municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr. 3 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”. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.141/2018. 

5. Încetarea  prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 52/2017. 
 
 

Director Executiv, 

 
 

Șef Serviciu, 
Delia Ciuca Alina Marin 

 
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: 

 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: 
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 
NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 

ACTUL ADIȚIONAL nr. 3  

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 

 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 
sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 
Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 
81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 
ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  
reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 
comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 
0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 
funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

 
 Preambul  

Având în vedere:  

1. Adresa Municipiului Craiova nr. 54441/23.03.2021 prin care se solicită completarea 
infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, carton, plastic, metal 
și sticlă; 

2. Adresa Municipiului Craiova nr. 67434/12.04.2021 privind anumite aspecte 
contractuale, inclusiv cantitățile de deșeuri menajere reciclabile necesare pentru 
fundamentarea tarifelor și modalitatea de prezentare a acestor tarife; 

3. Cererea Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L. nr. 4062/14.05.2021 privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 
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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea; 

4. Corecția/Modificarea cererii Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. 
- S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP 
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IMPORT EXPORT S.R.L privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 
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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea – nr. 
4461/02.06.2021; 

5. Dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

6. Dispozițiile art. 9 din Contractul nr. 370/22.05.2018; 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 
1/31.01.2020 și prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 6 la Contract – ”Lista indicativă a Bunurilor de Preluare”, conform 
Anexei 1 la prezentul Act Adițional. 

Art. 2. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 2 la 
prezentul Act Adițional.  

Art. 3. La art. 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 
DE ÎNCEPERE se adaugă alineatul (41) care va avea următorul conținut: 

”(41) Pentru punerea în exploatare a bunurilor de preluare prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, Delegatul va avea 
o perioadă de amplasare de maxim 120 de zile de la data emiterii ordinului de amplasare emis 
de către ADI ECODOLJ.” 

Art. 4. La art. 9 – OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI se adaugă alineatele 
(4), (41), (42) și (43) care vor avea următorul conținut: 

”(4) Delegatul se obligă să realizeze pentru Municipiul Craiova investițiile suplimentare 
pentru colectarea și transportul deșeurilor, detaliate în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la 
punctul  D.25 și D.26, cu mențiunea că acestea reprezintă bunuri de preluare conform art. 
17.2. și vor fi compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj pentru 
Municipiul Craiova.  

(41) Investițiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol nu li se aplica dispozitiile care 
reglementeaza riscul 21 din Tabel 7 – Alocarea riscurilor asociate contractului, Anexa la 
Caietul de sarcini, respectiv art. 22 -ASIGURARI din contractul de delegare. 

(42) Identificarea locatiilor unde se vor amplasa containerele supraterane se va realiza de 
catre reprezentantii Municipiului Craiova, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si Delegat, urmand ca amplasarea sa fie realizata de catre 
Delegat, cu încheierea unui proces verbal de punere în amplasament. 

(43) Avand in vedere faptul ca toate containerele vor fi amplasate pe domeniul public, delegatul 
nu va plati redeventa/chirie pentru ocuparea domeniului public, iar in cazul furtului, sau 
distrugerii partiale/totale a containerelor, Municipiul Craiova va solicita delegatului 
înlocuirea containerelor, iar delegatul va avea dreptul să recupereze costurile de înlocuire 
prin modificarea părții din tarif/sumei fixe, aferentă costurilor suplimentare , în lipsa oricărei 
culpe a acestuia în producerea evenimentului.” 

Art. 5. La art. 10 – TARIFE se modifică alin. (1) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 
fundamentare (Anexa 3 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 
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1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 202,98 
lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 719,54 
lei/tona 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 
156.35  lei/tona 
1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 
deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 
deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 
menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 
altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 193,52 lei/operație 
1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 
economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 
economici/instituții – 174,35 lei/tona echivalent a 13,95 lei/mc 
3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 
5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 74,35 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  50,67 lei/ tona 

 

b) Pentru bunurile de preluare prevăzute în Anexa 6 punctul 1 și 2 și Anexa 7 punctul D.25 și 
D.26, Municipiul Craiova va achita delegatului, prin intermediul ADI ECODOLJ, suma fixă 
de 135.303,62 lei/lună fără TVA, până la concurența sumei de 12.989.147,36 lei fără TVA, 
începând cu data începerii exploatării. Suma fixa de 135.303,62 lei/luna fara TVA, aferenta 
investitiei suplimentare solicitate, va fi achitata de catre Municipiul Craiova, independent de 
uzura si distrugerea recipientelor amplasate pe domeniul public, iar ADI ECODOLJ se obligă 
ca în termen de 3 zile lucrătoare să vireze suma către delegat, sub sancțiunea plății unei 
penalități în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere.” 

Art. 6. La ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA 
CONTRACTULUI la punctul 17.2. – Bunuri de preluare se modifică și va avea următorul 
conținut:  

”17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 
prezentul Contract. 

17.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a 
dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila 
actualizată a acestora.  

17.2.2. La încetarea prezentului Contract, Municipiul Craiova poate dobândi Bunurile de 
Preluare prevăzute în Anexa 6 la punctul 1 și 2   și Anexa 7 la punctul D.25 și D.26, după cum 
urmează: 

- prin ajungerea la termen a contractului fără plata unei sume de bani; 
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-din orice altă cauză cu plata diferenței dintre valoarea totala a achizitiei (12.989.147,36 lei 
fara TVA) si suma achitata pana la momentul incetarii contractului, cu plată lunară a sumei 
fixe de 135.303,62 lei/luna fara TVA.  

Bunurile vor fi preluate de catre Delegatar in starea in care se afla la momentul incetarii 
contractului, avandu-se in vedere starea de uzura fizica normala rezultata din exploatarea 
acestora. 

17.2.3. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va 
notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 

17.2.4. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către 
Delegatar după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 și Art. 17.2.2. de 
mai sus.” 

Art. 7. Tarifele prevăzute la art. 5 din prezentul Act Adițional se aplică începând cu data intrării 
în exploatare a bunurilor prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018, 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, data indicată printr-
un ordin de intrare în exploatare a investiției suplimentare, ulterior ordinului de amplasare emis 
de ADI ECODOLJ, dar nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal 
de punere în amplasament recipientelor prevazute în Anexa 7, punctul D.25 si D.26, aferente 
infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova. Până la acestă data, se vor 
aplica tarifele prevăzute în Actul Adițional nr. 2 din 02.02.2021, indiferent de infrastructura 
folosită în Municipiul Craiova. 

Art. 8. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 
Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 
 
 
 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. 

 
 

 



    Anexa 1 la Actul Adițional nr. _____/____________________ 
 

 

 

 

 

ANEXA 6  

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 
 
 
 
 

LISTA INDICATIVA A BUNURILOR DE PRELUARE 

 
Nr. 

Crt. 

Descriere investitii Numar/buc. 

1 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip sticla 408 
2 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip hartie/carton, 

plastic/metal  
712 

 

 

 

 

 

 

 



     Anexa 2 la Actul Aditional nr. ___/_________________ 

 

ANEXA 7 

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 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

 

Nr. 
Crt. 

Descriere investitii Numar buc. 

A. INVESTITII PENTRU BAZELE DE LUCRU 
1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazioe 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii gararre 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport 

persoane 

37 

B. AUTOSPECIALE SI AUTOUTILITARE 
1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 

mc) 

11 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 

mc) 

23 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 

mc) 

2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 2 

C. ALTE UTILAJE SI DOTARI 
1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 



D. SUPRASTRUCTURI, CONTAINERE, PUBELE SI ALTE DOTARI 
1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

      

* Corelat cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate 

de activitati de reamenajare si reabilitare ingterioara si/sau exterioara a 

acestora 
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 
NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 

ACTUL ADIȚIONAL nr. 3  

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 

 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 
sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 
Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 
81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 
ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  
reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 
comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 
0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 
funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

 
 Preambul  

Având în vedere:  

1. Adresa Municipiului Craiova nr. 54441/23.03.2021 prin care se solicită completarea 
infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, carton, plastic, metal 
și sticlă; 

2. Adresa Municipiului Craiova nr. 67434/12.04.2021 privind anumite aspecte 
contractuale, inclusiv cantitățile de deșeuri menajere reciclabile necesare pentru 
fundamentarea tarifelor și modalitatea de prezentare a acestor tarife; 

3. Cererea Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L. nr. 4062/14.05.2021 privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 
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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea; 
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4. Dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

5. Dispozițiile art. 9 din Contractul nr. 370/22.05.2018; 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 
1/31.01.2020 și prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 6 la Contract – ”Lista indicativă a Bunurilor de Preluare”, conform 
Anexei 1 la prezentul Act Adițional. 

Art. 2. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 2 la 
prezentul Act Adițional.  

Art. 3. La art. 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 
DE ÎNCEPERE se adaugă alineatul (41) care va avea următorul conținut: 

”(41) Pentru punerea în exploatare a bunurilor de preluare prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, Delegatul va avea 
o perioadă de amplasare de maxim 120 de zile de la data emiterii ordinului de amplasare emis 
de către ADI ECODOLJ.” 

Art. 4. La art. 9 – OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI se adaugă alineatele 
(4), (41), (42) și (43) care vor avea următorul conținut: 

”(4) Delegatul se obligă să realizeze pentru Municipiul Craiova investițiile suplimentare 
pentru colectarea și transportul deșeurilor, detaliate în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la 
punctul  D.25 și D.26, cu mențiunea că acestea reprezintă bunuri de preluare conform art. 
17.2. și vor fi compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj pentru 
Municipiul Craiova.  

(41) Investițiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol nu li se aplica dispozitiile care 
reglementeaza riscul 21 din Tabel 7 – Alocarea riscurilor asociate contractului, Anexa la 
Caietul de sarcini, respectiv art. 22 -ASIGURARI din contractul de delegare. 

(42) Identificarea locatiilor unde se vor amplasa containerele supraterane se va realiza de 
catre reprezentantii Municipiului Craiova, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si Delegat, urmand ca amplasarea sa fie realizata de catre 
Delegat, cu încheierea unui proces verbal de punere în amplasament. 

(43) Avand in vedere faptul ca toate containerele vor fi amplasate pe domeniul public, delegatul 
nu va plati redeventa/chirie pentru ocuparea domeniului public, iar in cazul furtului, sau 
distrugerii partiale/totale a containerelor, Municipiul Craiova va solicita delegatului 
înlocuirea containerelor, iar delegatul va avea dreptul să recupereze costurile de înlocuire 
prin modificarea părții din tarif/sumei fixe, aferentă costurilor suplimentare , în lipsa oricărei 
culpe a acestuia în producerea evenimentului.” 

Art. 5. La art. 10 – TARIFE se modifică alin. (1) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 
fundamentare (Anexa 3 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 202,98 
lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 752,82 
lei/tona 
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1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 
156.35  lei/tona 
1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 
deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 
deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 
menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 
altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 193,52 lei/operație 
1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 
economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 
economici/instituții – 174,35 lei/tona echivalent a 13,95 lei/mc 
3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 
5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 74,35 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  50,67 lei/ tona 

 

b) Pentru bunurile de preluare prevăzute în Anexa 6 punctul 1 și 2 și Anexa 7 punctul D.25 și 
D.26, Municipiul Craiova va achita delegatului, prin intermediul ADI ECODOLJ, suma fixă 
de 115.807,47 lei/lună fără TVA, până la concurența sumei de 11.117.516,72 lei fără TVA, 
începând cu data începerii exploatării. Suma fixa de 115.807,47 lei/luna fara TVA, aferenta 
investitiei suplimentare solicitate, va fi achitata de catre Municipiul Craiova, independent de 
uzura si distrugerea recipientelor amplasate pe domeniul public, iar ADI ECODOLJ se obligă 
ca în termen de 3 zile lucrătoare să vireze suma către delegat, sub sancțiunea plății unei 
penalități în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere.” 

Art. 6. La ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA 
CONTRACTULUI la punctul 17.2. – Bunuri de preluare se modifică și va avea următorul 
conținut:  

”17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 
prezentul Contract. 

17.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a 
dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila 
actualizată a acestora.  

17.2.2. La încetarea prezentului Contract, Municipiul Craiova poate dobândi Bunurile de 
Preluare prevăzute în Anexa 6 la punctul 1 și 2   și Anexa 7 la punctul D.25 și D.26, după cum 
urmează: 

- prin ajungerea la termen a contractului fără plata unei sume de bani; 

-din orice altă cauză cu plata diferenței dintre valoarea totala a achizitiei (11.117.516,72 lei 
fara TVA) si suma achitata pana la momentul incetarii contractului, cu plată lunară a sumei 
fixe de 115.807,47 lei/luna fara TVA.  
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Bunurile vor fi preluate de catre Delegatar in starea in care se afla la momentul incetarii 
contractului, avandu-se in vedere starea de uzura fizica normala rezultata din exploatarea 
acestora. 

17.2.3. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va 
notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 

17.2.4. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către 
Delegatar după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 și Art. 17.2.2. de 
mai sus.” 

Art. 7. Tarifele prevăzute la art. 5 din prezentul Act Adițional se aplică începând cu data intrării 
în exploatare a bunurilor prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018, 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, data indicată printr-
un ordin de intrare în exploatare a investiției suplimentare, ulterior ordinului de amplasare emis 
de ADI ECODOLJ, dar nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal 
de punere în amplasament recipientelor prevazute în Anexa 7, punctul D.25 si D.26, aferente 
infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova. Până la acestă data, se vor 
aplica tarifele prevăzute în Actul Adițional nr. 2 din 02.02.2021. 

Art. 8. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 
Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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Catre, 

Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Craiova 

 

 Referitor: mandatare ADI ECODOLJ aprobare Act Aditional la Contractul nr. 

370/22.05.2018 

 

 

Dupa cum se stie, in cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in 

judetul Dolj”, proiect finantat din fonduri europene conform Contractului de finantare nr. 

5751/03.11.2014 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, precum si Contractul de Finantare nr. 153/11.12.2017 „Fazarea Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” incheiat intre Unitatea Administrativ 

Teritoriala si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, 

Muncipiul Craiova este unul dintre beneficiarii sai majori. 

In cadrul acestui proiect, pentru operationalizarea acestuia, in urma unei licitatii publice 

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

a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si 

transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea 

statiei de sortare si transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - 

SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

care a devenit astfel operatorul de colectare si transport al deseurilor la nivelul intregului judet, 

mai putin pentru Orasul Filiasi si pentru circa 2 ani Municipiul Craiova. 

Cei 2 ani aferenti Muncipiului Craiova s-au incheiat in luna martie 2021. 

 In data de 02.02.2021 ADI ECODOLJ (in considerarea Actului Aditional nr. 2 la contractul 

mai sus amintit, aprobat prin Hotararea AGA in data de 01.02.2021) a emis catre operatorul 

judetean de colectare si transport deseuri Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 

S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT 

EXPORT S.R.L. ordinul pentru demararea perioadei de mobilizare in Municipiul Craiova, 

incepand cu data de 03.02.2021, conform art. 3 din Contractul nr. 370/22.05.2018. 

 Prin adresa nr. 54441/23.03.2021, inregistrata la sediul Asociatiei cu nr. 770/30.03.2021 

Primaria Municipiului Craiova a solicitat operatorului judetean de colectare si transport deseuri 

completarea infrastructurii existente pentru colectarea deseurilor de tip hartie, carton, plastic, metal 

si sticla cu containere de suprafata (408 bucati pentru sticla si 712 bucati pentru hartie/carton si 

plastic/metal) compatibile cu infrastructura achizitionata prin Proiectul SMID Dolj. 

 Solicitarea Primariei a venit in contextul in care in afara de infrastructura achizitionata prin 

proiect de catre Consiliul Judetean (infrastructura care nici aceasta nu este inca finalizata in 

totalitate) si de infrastructura pusa la dispozitie de operatorul Asocierea Iridex pentru deseurile 

reciclabile din zona case (pubele de capacitati diferite si culori corespunzatoare) pentru ZONA 
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BLOCURI din Craiova nu exista infrastructura suficienta pentru colectarea deseurilor 

reciclabile. 

 Aceasta situatie se datoreaza in principal faptului ca proiectia initiala de investitii s-a 

realizat la nivelul anului 2013-2014, cand nu erau in vigoare o serie de acte normative care au pus 

un foarte mare accent pe colectarea separata a deseurilor reciclabile (Ordinul ANRSC 82/2015, 

modificarile aduse Legii 211/2011 si Legii 249/2015 prin OG 74/2018), iar pe de alta parte faptului 

ca amplasamentele finale cu platforme ingropate nu ofera o posibilitate facila si stimulativa pentru 

cetatenii Municipiului Craiova de a se debarasa de deseul reciclabil. 

 Zona blocuri din Muncipiul Craiova care urmeaza sa fie deservita de 438 de platforme, 

continand 729 de containere ingropate de 5 si 3 mc nu este acoperita corespunzator cu 

infrastructura, repartizarea fiind urmatoarea: 

 

 

438 de platforme din care: 

- 328 de  platforme cu 1 containere de 5 m3        rezidual 

- 30 de platforme cu 4 containere din care:        3 containere de 5 m3       1 rezidual 

      1 hartie/carton 

       1 plastic/metal 

                          1 containere de 3 m3 sticla 

-  71 de platforme cu 4 containere de 5 m3 din care:           2 rezidual 

         1 hartie/carton 

  1 plastic/metal 

-  9 platforme cu 3 containere de 5 m3 din care:        1 rezidual 

                 1 hartie/carton 

                             1 plastic/metal 

Rezulta: 

- 509 containere rezidual (5 m3) 

- 110 containere hartie/cartone (5 m3) 

- 110 containere plastic/metal (5 m3) 

- 30 containere sticla (3 m3) 

Numar total containere: 759 bucati din care: 729 bucati de 5 m3 si 30 bucati de 3 m3. 

Se poate observa din figura faptul ca din cele 438 de platforme numai 30 sunt echipate 

complet pentru deseul rezidual si reciclabil pe cele trei fractii (plastic/metal; hartie/carton; sticla). 

Doar 80 platforme (71+9) au si reciclabil, dar doar pe 2 fractii (plastic/metal si 

hartie/carton), fara sticla. 

 Asa cum este in prezent configurat sistemul pentru colectarea deseurilor reciclabile in afara 

celor sub 1/3 din populatia zona blocuri Craiova care au acces partial la containerele pentru 

colectarea separata pe aceeasi platforma cu deseurile reziduale, cea mai mare parte a populatiei 

din zona blocuri Craiova trebuie sa parcurga intre 650 si 850 m pentru a se putea debarasa de 

deseul reciclabil, fiind chiar  situatii in care o persoana are acces la recipient la peste 1,2 km 
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distanta de locuinta. 

 Acest discomfort generat de distanta, dublat si de faptul ca apare si necesitatea eliminarii 

zilnice (datorita spatiilor restranse de depozitare temporara in incinta apartamentelor), 

descurajeaza grav colectarea separata, ceea ce contravine tuturor masurilor care trebuie intreprinse 

pentru respectarea legislatiei si atingerea obiectivelor de mediu. 

 Pe de alta parte, in conditiile in care exista obligatia insituirii de taxe diferentiate este 

inechitabil ca la acces inegal la infrastructura sa se plateasca aceeasi taxa pentru colectarea 

deseurilor reciclabile, iar in locatiile administrate in condominiu sa nu se poate contoriza exact 

fiecare ce arunca.  

 Putem astfel concluziona ca suplimentarea infrastructurii de colectare separata pentru 

Muncipiul Craiova este justificata:  

 de capacitatea insuficienta a containerelor existente, raportata la cantitatile reale 

generate  

 de dreptul  tuturor cetatenilor Municipiului Craiova de a avea acces egal la 

infrastructura de salubrizare deoarece  o categorie a populatiei are pubele la poarta, iar 

o alta categorie, cei de la blocuri trebuie sa parcurga distante mari pentru a se debarasa 

de deseul reciclabil. De asemenea se creeaza un regim diferentiat intre beneficiarii 

serviciului care locuiesc la blocuri, deoarece doar o parte redusa a acestora au acces 

normal la infrastructura care sa asigure colectarea a patru fractii.    

 

 Ca urmare a demersurilor si corespondentei purtate, operatorul a dat curs solicitarii 

Municipiului Craiova urmand sa achizitioneze infrastructura necesara, trasmitand totodata catre 

ADI ECODOLJ adresa nr. 4062/14.05.2021, inregistrata la sediul Asociatiei cu nr. 

1096/14.05.2021 pentru reglementarea cadrului juridic aferent, inclusiv modificarea tarifelor din 

Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri 

in judetul Dolj precum si operarea statiei de sortare si transfer Goicea. 

 Costurile cu recuperarea noii investitii aferenta infrastructurii pentru deseurile reciclabile 

din Municipiul Craiova vor fi recuperate de catre operator  in timpul derularii contractului, lunar, 

de la Municipiul Craiova.  

 Tarifele care suporta modificari sunt doar tarifele aferente colectarii si transportului 

deseurilor municipale reciclabile, tariful statiei de transfer si tariful statiei de sortare, dupa cum 

urmeaza: 

 

Nr. Tarif  U.M. Tarif conform 

Actutului Aditional 

nr. 2 

Tarif nou Diferenta 

1 Tarif pentru colectarea separata si 

transportul deseurilor menajere 

reciclabile 

Lei/tona 739,68 752,82 + 13,14 

2 Tarif pentru colectarea si transportul 

deseurilor reciclabile generate de 

agenti economici/institutii 

Lei/tona 189,14 174,35 - 14,79 
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3 Tarif pentru colectarea si transportul 

deseurilor reciclabile generate de 

agenti economici/institutii 

Lei/mc 15,13 13,95 - 1,18 

4 Tarif pentru operarea statiei de transferLei/tona 75,57 74,35 - 1,22 

5 Tarif pentru operarea statiei de sortareLei/tona 115,70 50,67 - 65,03 

 Total diferente - 67,90 lei/tona 

 

 Dupa cum se poate observa per total tarifele au scazut cu suma de 67,90 lei/tona. 

 Demersul descris mai sus se incadreaza in situatiile in care intervin schimbari majore in 

structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente conform Ordinul ANRSC nr. 

109/2007, drept pentru care ADI ECODOLJ a analizat cererea de modificare a tarifelor raportat la 

corepondenta dintre Delagat si Delegatar cu privire la suplimentarea investitiei pentru Muncipiul 

Craiova și la prevederile legislative privind necesitatea analizarii nivelului tarifelor existente si a 

structurii acestora (conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare 

competenta), prin urmare va solicitam acordarea mandatului special pentru aprobarea in Adunarea 

Generala a Asociatilor ADI ECODOLJ a Actului Aditional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 

”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea si transportul  deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri 

in judetul Dolj  si operarea  statiei de sortare si transfer Goicea” si modificarea tarifelor 

mentionate mai sus.   

 Anexam prezentei, in format electronic: 

 Proiect de Hotarare a Consiliului Local; 

 Actul Aditional nr. 3 la Contractul 370/2018 cu anexele aferente; 

 Corespondența. 

 

 Cu stima, 

 

 

 

 

 

 

Sef Serviciu Juridic 

RALUCA MATEESCU  

DIRECTOR EXECUTIV 

ADELA PLACINTESCU 



    Anexa 1 la Actul Adițional nr. _____/____________________ 
 

 

 

 

 

ANEXA 6  

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 
 
 
 
 

LISTA INDICATIVA A BUNURILOR DE PRELUARE 

 
Nr. 

Crt. 

Descriere investitii Numar/buc. 

1 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip sticla 408 
2 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip hartie/carton, 

plastic/metal  
712 

 

 

 

 

 

 

 



     Anexa 2 la Actul Aditional nr. ___/_________________ 

 

ANEXA 7 

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 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

 

Nr. 
Crt. 

Descriere investitii Numar buc. 

A. INVESTITII PENTRU BAZELE DE LUCRU 
1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazioe 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii gararre 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport 

persoane 

37 

B. AUTOSPECIALE SI AUTOUTILITARE 
1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 

mc) 

11 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 

mc) 

23 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 

mc) 

2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 2 

C. ALTE UTILAJE SI DOTARI 
1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 



D. SUPRASTRUCTURI, CONTAINERE, PUBELE SI ALTE DOTARI 
1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

      

* Corelat cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate 

de activitati de reamenajare si reabilitare ingterioara si/sau exterioara a 

acestora 
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 
NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 

ACTUL ADIȚIONAL nr. 3  

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 

 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 
sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 
Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 
81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 
ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  
reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 
comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 
0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 
funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

 
 Preambul  

Având în vedere:  

1. Adresa Municipiului Craiova nr. 54441/23.03.2021 prin care se solicită completarea 
infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, carton, plastic, metal 
și sticlă; 

2. Adresa Municipiului Craiova nr. 67434/12.04.2021 privind anumite aspecte 
contractuale, inclusiv cantitățile de deșeuri menajere reciclabile necesare pentru 
fundamentarea tarifelor și modalitatea de prezentare a acestor tarife; 

3. Cererea Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L. nr. 4062/14.05.2021 privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 
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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea; 

4. Corecția/Modificarea cererii Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. 
- S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP 
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IMPORT EXPORT S.R.L privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 
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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea – nr. 
4461/02.06.2021; 

5. Dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

6. Dispozițiile art. 9 din Contractul nr. 370/22.05.2018; 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 
1/31.01.2020 și prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 6 la Contract – ”Lista indicativă a Bunurilor de Preluare”, conform 
Anexei 1 la prezentul Act Adițional. 

Art. 2. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 2 la 
prezentul Act Adițional.  

Art. 3. La art. 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 
DE ÎNCEPERE se adaugă alineatul (41) care va avea următorul conținut: 

”(41) Pentru punerea în exploatare a bunurilor de preluare prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, Delegatul va avea 
o perioadă de amplasare de maxim 120 de zile de la data emiterii ordinului de amplasare emis 
de către ADI ECODOLJ.” 

Art. 4. La art. 9 – OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI se adaugă alineatele 
(4), (41), (42) și (43) care vor avea următorul conținut: 

”(4) Delegatul se obligă să realizeze pentru Municipiul Craiova investițiile suplimentare 
pentru colectarea și transportul deșeurilor, detaliate în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la 
punctul  D.25 și D.26, cu mențiunea că acestea reprezintă bunuri de preluare conform art. 
17.2. și vor fi compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj pentru 
Municipiul Craiova.  

(41) Investițiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol nu li se aplica dispozitiile care 
reglementeaza riscul 21 din Tabel 7 – Alocarea riscurilor asociate contractului, Anexa la 
Caietul de sarcini, respectiv art. 22 -ASIGURARI din contractul de delegare. 

(42) Identificarea locatiilor unde se vor amplasa containerele supraterane se va realiza de 
catre reprezentantii Municipiului Craiova, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si Delegat, urmand ca amplasarea sa fie realizata de catre 
Delegat, cu încheierea unui proces verbal de punere în amplasament. 

(43) Avand in vedere faptul ca toate containerele vor fi amplasate pe domeniul public, delegatul 
nu va plati redeventa/chirie pentru ocuparea domeniului public, iar in cazul furtului, sau 
distrugerii partiale/totale a containerelor, Municipiul Craiova va solicita delegatului 
înlocuirea containerelor, iar delegatul va avea dreptul să recupereze costurile de înlocuire 
prin modificarea părții din tarif/sumei fixe, aferentă costurilor suplimentare , în lipsa oricărei 
culpe a acestuia în producerea evenimentului.” 

Art. 5. La art. 10 – TARIFE se modifică alin. (1) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 
fundamentare (Anexa 3 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 
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1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 202,98 
lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 719,54 
lei/tona 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 
156.35  lei/tona 
1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 
deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 
deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 
menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 
altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 193,52 lei/operație 
1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 
neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 
economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 
deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 
economici/instituții – 174,35 lei/tona echivalent a 13,95 lei/mc 
3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 
5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 74,35 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  50,67 lei/ tona 

 

b) Pentru bunurile de preluare prevăzute în Anexa 6 punctul 1 și 2 și Anexa 7 punctul D.25 și 
D.26, Municipiul Craiova va achita delegatului, prin intermediul ADI ECODOLJ, suma fixă 
de 135.303,62 lei/lună fără TVA, până la concurența sumei de 12.989.147,36 lei fără TVA, 
începând cu data începerii exploatării. Suma fixa de 135.303,62 lei/luna fara TVA, aferenta 
investitiei suplimentare solicitate, va fi achitata de catre Municipiul Craiova, independent de 
uzura si distrugerea recipientelor amplasate pe domeniul public, iar ADI ECODOLJ se obligă 
ca în termen de 3 zile lucrătoare să vireze suma către delegat, sub sancțiunea plății unei 
penalități în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere.” 

Art. 6. La ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA 
CONTRACTULUI la punctul 17.2. – Bunuri de preluare se modifică și va avea următorul 
conținut:  

”17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 
prezentul Contract. 

17.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a 
dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila 
actualizată a acestora.  

17.2.2. La încetarea prezentului Contract, Municipiul Craiova poate dobândi Bunurile de 
Preluare prevăzute în Anexa 6 la punctul 1 și 2   și Anexa 7 la punctul D.25 și D.26, după cum 
urmează: 

- prin ajungerea la termen a contractului fără plata unei sume de bani; 
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-din orice altă cauză cu plata diferenței dintre valoarea totala a achizitiei (12.989.147,36 lei 
fara TVA) si suma achitata pana la momentul incetarii contractului, cu plată lunară a sumei 
fixe de 135.303,62 lei/luna fara TVA.  

Bunurile vor fi preluate de catre Delegatar in starea in care se afla la momentul incetarii 
contractului, avandu-se in vedere starea de uzura fizica normala rezultata din exploatarea 
acestora. 

17.2.3. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va 
notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 

17.2.4. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către 
Delegatar după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 și Art. 17.2.2. de 
mai sus.” 

Art. 7. Tarifele prevăzute la art. 5 din prezentul Act Adițional se aplică începând cu data intrării 
în exploatare a bunurilor prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018, 
aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, data indicată printr-
un ordin de intrare în exploatare a investiției suplimentare, ulterior ordinului de amplasare emis 
de ADI ECODOLJ, dar nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal 
de punere în amplasament recipientelor prevazute în Anexa 7, punctul D.25 si D.26, aferente 
infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova. Până la acestă data, se vor 
aplica tarifele prevăzute în Actul Adițional nr. 2 din 02.02.2021, indiferent de infrastructura 
folosită în Municipiul Craiova. 

Art. 8. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 
Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 
 
 
 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. 

 
 

 















































    Anexa 1 la Actul Adițional nr. _____/____________________ 
 

 

 

 

 

ANEXA 6  

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 
 
 
 
 

LISTA INDICATIVA A BUNURILOR DE PRELUARE 

 
Nr. 

Crt. 

Descriere investitii Numar/buc. 

1 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip sticla 408 
2 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip hartie/carton, 

plastic/metal  
712 

 

 

 

 

 

 

 



     Anexa 2 la Actul Aditional nr. ___/_________________ 

 

ANEXA 7 

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 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

 

Nr. 
Crt. 

Descriere investitii Numar buc. 

A. INVESTITII PENTRU BAZELE DE LUCRU 
1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazioe 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii gararre 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport 

persoane 

37 

B. AUTOSPECIALE SI AUTOUTILITARE 
1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 

mc) 

11 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 

mc) 

23 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 

mc) 

2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 2 

C. ALTE UTILAJE SI DOTARI 
1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 



D. SUPRASTRUCTURI, CONTAINERE, PUBELE SI ALTE DOTARI 
1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

      

* Corelat cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate 

de activitati de reamenajare si reabilitare ingterioara si/sau exterioara a 

acestora 
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