
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
      

                                                                                                
PROIECT 

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

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.4 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” 

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

25.11.2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.201881/2021, raportul nr.203057/2021 

întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.203745/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze 
aprobarea Actului Adițional nr.4 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”; 

   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 modificările și completările ulterioare și 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, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.4 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”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2. Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca 
în numele și pe seama Municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr.4  
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.201881 /09.11.2021    
                                                                        

Referat de aprobare 
                  privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să 
voteze aprobarea Actului Adițional nr.4 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”  
 
           Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.197192/03.11.2020, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, solicită acordarea mandatului special 
pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ aprobarea Actului Adițional nr. 4  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  și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, prin care 
deșeurile reciclabile provenite din zona 1 (cu excepția orașului Segarcea) și zona 4 vor fi 
sortate temporar la punctul de lucru din localitatea Malu Mare, jud. Dolj. 

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

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 40/2021 a fost mandatat 
reprezentantul de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.2 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației 
de sortare și transfer Goicea”, act adițional care prevede  la art. 3 – DURATA 
CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA DE ÎNCEPERE. 

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 236/2021 a fost 
mandatat reprezentantul de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să aprobe și să voteze 
Actul Adițional nr.3 la Contractul nr.370/22.05.2018. 

  Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova  cu nr. 105049/2021, ADI  
ECODOLJ ne informează faptul că a emis către operatorul județean de colectare și transport 
deșeuri Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII SALUBRITATE 
BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL. ordinul de începere al 
activității în municipiul Craiova începând cu data de 01.07.2021. 

 



   

 Așadar, începând cu luna iulie 2021 operatorul județean a demarat  prestarea activitații  
de colectare a deșeurilor în Municipiul Craiova. 

 Ținând cont de faptul că: 

 -stația de sortare construită prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Dolj nu este încă operațională; 

- nu se identifică altă soluție urgentă și fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar; 

-pentru a evita suspendarea activităților de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile 
generate în Municipiul Craiova; 

-pentru optimizarea costurilor cu transportul deșeurilor,  apreciem faptul că se impune 
posibilitatea  realizării  activității de sortare la punctul de lucru al operatorului din localitatea 
Malu Mare, jud. Dolj, ca o soluție de avarie și temporară până la darea în operare a Stației de 
Sortare de la Mofleni-Craiova. 

              Față de cele menționate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova mandatarea  reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze 
aprobarea Actului Adițional nr.4 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”  

 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
          
 
                                   
            Întocmit, 

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

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

 
 
 

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

 
 
 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 203057/11.11.2021 

                                      
 
 
               

Raport de specialitate 

             privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova  în Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze 
aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
 
 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.197192/03.11.2021, transmisă de  
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, se solicită 
acordarea mandatului special pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a 
Actului Adițional nr. 4  la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer 
Goicea”, prin care deșeurile reciclabile provenite din zona 1 (cu excepția orașului Segarcea) și zona 4 
vor fi sortate temporar la punctul de lucru din localitatea Malu Mare, jud. Dolj.  

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3), lit, a,b,c,d,e,din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
serviciul de salubrizare cuprinde și activităţile:   

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

 -colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;   

-organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;   
-operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;   
- sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;  
Potrivit prevederilor art. 8, alin. (3), lit. (d2) 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 modificării contractelor de delegare a gestiunii. 

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 40/2021 a fost mandatat 
reprezentantul de drept al municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 



   

Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri 
de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, act adițional care 
prevede la art. 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA DE 
ÎNCEPERE. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236/2021, a fost mandatat 
reprezentantul de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să aprobe și să voteze Actul Adițional nr.3 la Contractul 
nr.370/22.05.2018. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 105049/2021, ADI  
ECODOLJ ne-a informat faptul că a emis către operatorul județean de colectare și transport deșeuri, 
Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA 
– IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., ordinul de începere a activității în municipiul 
Craiova de la data de 01.07.2021. 
 Așadar, începând cu luna iulie 2021 operatorul județean, menționat anterior, a demarat prestarea 
activitații, conform Contractului nr. 370/2018, în Municipiul Craiova. 
 Ținând cont de faptul că: 
 - potrivit prevederilor Contractului nr. 370/2018 deșeurile reciclabile colectate, de pe raza 
zonelor 1 și 4, urmau să fie transportate la Stația de Sortare Craiova – Mofleni; 
 - nu este încă operațională Stația de Sortare Craiova - Mofleni, cu o capacitate de 44000 to/an, 
construită prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj iar, prin Actul 
adițional nr. 2/02.02.2021, la Contractul nr. 370/2018,  s-a prevăzut ca deșeurile reciclabile provenite 
din zona 1 și zona 4 să fie transportate și sortate la Stația de Transfer și Sortare Goicea; 
 - Stația de Transfer și Sortare Goicea,  are capacitatea de a opera  cca. 52 to deșeuri/zi, 
insuficientă pentru a prelucra  întreaga cantitate de deșeuri colectate din județul Dolj; 
 - nu se identifică altă soluție urgentă și fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar; 

- pentru a se evita suspendarea activităților de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile 
generate în Municipiul Craiova,  cu atât mai mult cu cât până în prezent nu s-au colectat deșeuri 
reciclabile din zona de blocuri a municipiului; 

- pentru optimizarea costurilor cu transportul deșeurilor,   
apreciem că este necesară extinderea temporară a capacității de sortare a deșeurilor reciclabile la 

punctul de lucru al operatorului, Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL., ca urmare a 
propunerii venite din partea acestuia, până la darea în operare a Stației de Sortare de la Craiova – 
Mofleni, cu condiția ca această soluție să nu aibă  impact financiar asupra contractului de delegare și ca 
operatorul să obțină autorizarea punctului de lucru de la Malu Mare ca instalație temporară de sortare. 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (3), lit. c, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea mandatului 
acordat de asociaţi are ca atribuţie şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii. 
 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 şi  la art. 16 
alin. (3), lit. c care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special 
prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 



   

și completările ulterioare, precum și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
197192/03.11.2021, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
      1. Mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa 
Vasilescu, să voteze aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare 
prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum 
și operarea stației de sortare și transfer Goicea, conform Anexei la raport. 
   2. Mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 
ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca în numele și pe seama unității administrativ 
teritoriale a Municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr. 4 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea. 
    3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.141/2018, privind aprobarea contractului referitor la 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.  
 
                          Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciucă Alin Glavăn 
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. Liviu Troacă 

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

 Întocmit, 
insp. Mihaela Sorică 

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

 Întocmit, 
insp. Andreea Motocu 

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

 Întocmit, 
insp. Mihaela Vlad 

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







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 203745/ 11.11.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 201881/09.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 203057/11.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 

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

 H.C.L. nr. 141/2018 privind aprobarea contractului referitor la 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; 

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

 Adresa ADI de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ nr. 197192/03.11.2021; 

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

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

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna 
Primar Lia-Olguța Vasilescu, să voteze în AGA ADI ECODOLJ aprobarea Actului Adițional nr. 4 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, în forma anexată 
raportului de specialitate nr. 203057/11.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea 
și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 11.11.2021         Data 11.11.2021              
Semnatura          Semnatura           
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