
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                  PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele activităţi 

ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj   
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
          Având în vedere raportul nr.125886/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;   
            În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru următoarele activităţi 

ale serviciului  de salubrizare în judeţul Dolj: 
a) Operarea și administrarea stațiilor de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, 
transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deșeurilor 
reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova – 
Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat; 
b) Operarea și administrarea stației de sortare Craiova – Mofleni, valorificarea 
materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova 
– Mofleni; 
c) Operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova-Mofleni, 
valorificarea compostului și transportul refuzului  către depozitul conform de la 
Craiova-Mofleni, în cadrul contractului de delegare prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
”Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire prin  licitație publică deschisă, a contractului de 
delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management al Deșeurilor în 
Județul Dolj”. 

 



 

 
 
 
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării 

instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea, prin concesionare, a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
„Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre  și care cuprinde următoarele secțiuni: 

- Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecție pentru activitățile 
serviciului delegat) 

- Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
- Secțiunea III – Formulare 
- Secțiunea IV – Proiect contract de concesiune 

Art.5. Se aprobă mandatarea Asociației Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor 
ECODOLJ, pentru: 

a) publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a 
contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, 
b) publicarea documentației de atribuire (inclusiv studiul de oportunitate) pentru 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj, 
c) derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii contractului privind 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj (elaborarea modificărilor și răspunsurilor la clarificările 
înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în 
documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de 
ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea ofertelor, 
întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror 
documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării 
procedurii de achiziție). 

Art.6. Se mandatează dna. Delia Ciucă, Director executiv în cadrul Direcției Servicii 
Publice, ca în numele și pentru municipiul Craiova, să aprobe și să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ 
următoarele: 

a) modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a activităților  serviciului 
de salubrizare în Județul Dolj prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre; 
b) procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de delegare 
prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale, 
realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management al Deșeurilor în Județul 
Dolj”; 



 

c) studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de 
gestiune a deșeurilor în județul Dolj; 
d) documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
„Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

Art.7. Se mandatează dna. Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, ordinea de zi prevăzută la art.6 
din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Delia Ciucă, dna. Alina Marin  şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  INIŢIATOR, AVIZAT, 
                    PRIMAR,     PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU  
                 

   Ovidiu MISCHIANU 

 



   

                                                                                                           
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 125886/  13.09. 2017 
 
          
           

Aprobat, 
            Primar, 
               Mihail Genoiu 
 
 

 
 
 
 
RAPORT 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin.3, lit. c, din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată  și modificată, autoritățile administrației publice 
locale  hotărăsc cu privire la asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, 
gestionării și  exploatări în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru 
finanțarea și realizarea obiectivelor de investiți specifice sistemelor de utilități publice. 

Prin hotărârea nr. 360/2008, modificată prin hotărârea  nr. 385/2010, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și cu municipiile, 
orașele și comunele din județul Dolj, prin consiliile locale respective, în vederea înființării 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, persoană 
juridică de drept privat și de utilitate publică, aprobând în același timp Contractul de 
Asociere, Actul constitutiv și Statutul asociației. 

În acest sens toate cele 112 unități administrativ-teritoriale ale județului Dolj, inclusiv 
județul Dolj, au încheiat Contractul de Asociere autentificat sub numărul 1157,  Notar 
Public Rusescu Alina, din data de 07.10.2009, modificat ulterior prin Actul adițional nr. 
1/12.10.2010 și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ”ECODOLJ” în scopul realizării proiectului ” Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Dolj” cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2. 

Potrivit art. 14 din  Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ”ECODOLJ”: ” Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, 
format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative 
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ale acestora. 
Sunt membrii de drept ai adunării generale primarii, respectiv președintele consiliului 
județean, în calitatea acestora de reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale 
semnatare ale actului constitutiv. Membrii adunării generale acționează în baza mandatelor 
încredințate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale Asociaților.” 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, republicată și modificată, gestiunea serviciului de salubrizare 
poate fi  gestiune directă sau gestiune delegată, alegerea modalităţii de gestiune făcându- se 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.  
 Potrivit prevederilor  art. 17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ”ECODOLJ”, Adunarea Generală hotărăște asupra aspectelor legate 
de obiectivele Asociației, respectiv strategia de dezvoltare, politica tarifară, contractele de 
delegare, elaborarea și implementarea masterplan-ului serviciilor de gestionare a deșeurilor. 
Același statut, prevede la art. 21 faptul că  hotărârile Adunării Generale, luate în exercitarea 
atribuțiilor referitoare la aprobarea cerințelor și  criteriilor de participare și selecție a 
operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii precum și la elaborarea și aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii pot fi votate numai în baza unui mandat 
special acordat expres, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este. 
 În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 5, din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată și modificată ”În cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se 
elaborează în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea 
acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.” 

Având în vedere Contractul de Finanțare nr. 5751/03.11.2014, încheiat între 
Ministerul Mediului și Schimbărilor  Climatice și Consiliul Județean Dolj,  Contractul de 
Asociere privind modul de implementare a proiectului ” Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Dolj” semnat de toți membrii ADI ECODOLJ în data de 28.11.2012, 
precum și actele de înființare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ”ECODOLJ” este necesară demararea procedurii privind atribuirea contractului 
de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului  ” Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Dolj”. 
 Documentația de atribuire  (inclusiv Studiul de oportunitate) a fost elaborată în cadrul 
contractului de servicii nr. 82/14.10.2013 – Asistență tehnică pentru managementul 
proiectului,  supervizarea lucrărilor de construcții și realizarea campaniei de conștientizare 
in cadrul proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, 
încheiat între Consiliul Județean Dolj și consultantul Asocierea de firme constituită din SC 
FICHTNER ENVIRONMENT SRL, SC INTERDEVELOPMENT SRL și SC EPMC 
CONSULTING SRL și a fost verificată și avizată de către colectivul de coordonare și 
supervizare din cadrul Asociației. 
 În conformitate cu prevederile art. 1, alin.7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa 
nr. 2 din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv- cadru și Statutul – cadru al 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect serviciile de utilități publice, în cazul în 
care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința adunării generale a 
Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității 



   

administrativ – teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorității deliberative a 
unității administrativ –teritoriale asociate. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată  și modificată, Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, H.G. nr. 867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii  adresele, înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 122638/06.09.2017 și nr. 126166/13.09.2017, transmise de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ,  supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea modalității de gestiune sub forma gestiunii delegate a următoarelor 
activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj: 

a)Operarea și administrarea stațiilor de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, 
transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deșeurilor 
reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova – 
Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat; 
b)Operarea și administrarea stației de sortare Craiova – Mofleni, valorificarea 
materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova 
– Mofleni; 
c) Operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova-Mofleni, 
valorificarea compostului și transportul refuzului  către depozitul conform de la 
Craiova-Mofleni, în cadrul contractului de delegare prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
”Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”. 
 
2. Aprobarea procedurii de atribuire prin  licitație publică deschisă a contractului de 

delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management al Deșeurilor 
în Județul Dolj”. 
 

3. Aprobarea ”Studiului de oportunitate/fundamentare pentru delegarea 
operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj”, în forma 
prezentată în Anexa I la raport. 

 
4. Aprobarea ” Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesionare a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj, în forma 
prezentată în Anexa II la  raport  și care cuprinde următoarele secțiuni: 
- Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecție pentru activitățile 

serviciului delegat) 
- Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
- Secțiunea III – Formulare 
- Secțiunea IV – Proiect contract de concesiune 

 
5. Mandatarea Asociației Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, 

pentru: 



   

a)Publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a contractului 
privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, 
b)publicarea documentației de atribuire (inclusiv studiul de oportunitate) pentru 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj, 
c)derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii contractului privind 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Dolj (elaborarea modificărilor și răspunsurilor la clarificările 
înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în 
documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de 
ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea ofertelor, 
întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror 
documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării 
procedurii de achiziție). 
 

6. Mandatarea doamnei Delia Ciucă, Director executiv în cadrul Direcției Servicii 
Publice, ca în numele și pentru municipiul Craiova, să aprobe și să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ: 
- Modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a activităților  

serviciului de salubrizare în Județul Dolj menționate la punctul 1; 
- Procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de 

delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al 

Deșeurilor în Județul Dolj; 

- Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor 
de gestiune a deșeurilor în județul Dolj; 

- Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 

proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj. 

 

7. Mandatarea doamnei Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ ordinea de zi, în cazul în 
care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa 
la ședința Adunării Generale. 

 
 

Director Executiv,       Director Executiv Adj., 
   Delia Ciucă                                         Alin Glăvan 

 
 
 
      Vizat de legalitate,                Întocmit, 
      Nicoleta Bedelici           Mihaela Sorică 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA  I  LA  RAPORT  NR.  125886/2017 
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