
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   PROIECT 
         
     HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere referitor la modul de implementare al 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
05.12.2013. 
 Având în vedere raportul nr.182488/2013 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 

 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, art.37, coroborate cu 
prevederile art. 45 alin. 2, lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare 

al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, 
conform actului adiţional prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional 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.213/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,            SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 



 

                                                                                                 
 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea          APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                        PRIMAR 
Nr.182488/04.12.2013                       Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

RAPORT 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3, lit. c, din Legea nr. 51/2006, republicată 
privind Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, autorităţile administraţiei publice locale 
hotărăsc cu privire la asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi 
exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi 
realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice. 

Prin Hotărârea nr. 360/2008, modificată prin H.C.L. nr. 385/2010, Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu  Judetul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, şi cu municipiile, oraşele 
şi comunele din judetul Dolj, prin consiliile locale respective, în vederea înfiinţării Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor Eco Dolj, persoană juridică de drept 
privat şi de utilitate publică, aprobând în acelaşi timp Contractul de Asociere, Actul constitutiv 
şi Statutul asociaţiei. 

În acest sens toate cele 112 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Dolj, inclusiv 
judeţul Dolj, au încheiat contractul de asociere autentificat sub numărul 1157 Notar Public 
Rusescu Alina din data de 07.10.2009, modificat ulterior prin Actul adiţional nr. 1/12.10.2010 
şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ” în scopul realizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2. 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” a fost depus 
spre evaluare la Ministerul Mediului şi Pădurilor, care a solicitat efectuarea unor modificări la 
documentele instituţionale ale proiectului. 

Potrivit art. 14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor „ECODOLJ”: „Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format 
din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
acestora. 

Sunt membrii de drept ai adunării generale primarii, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean, în calitatea acestora de reprezentanţi legali ai unităţilor administrativ-teritoriale 
semnatare ale actului constitutiv. Membrii adunării generale acţionează în baza mandatelor 
încredinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale Asociaţilor.” 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, Adunarea Generală hotărăşte asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, respectiv strategia de dezvoltare, politica tarifară, 
contractele de delagare, elaborarea şi implementarea masterplan-ului serviciilor de gestionare a 
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deşeurilor. 
Potrivit art. 26 din Contractul de Asociere, orice modificare a contractului va fi făcută 

prin act adiţional aprobat şi semnat de toate părţile. 
Autoritatea de Management POS MEDIU împreună cu reprezentanţii JASPERS prin 

protocolul de corecţie la aplicaţie, aplicaţie care este întocmită de către A.M. POS MEDIU, au 
solicitat Consiliului Judeţean modificarea Contractului de Asociere privind modul de 
implementare al Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj, în 
sensul modificării art.18 prin eliminarea alineatelor 4 şi 5 din prezentul contract de asociere, cu 
privire la redevenţa pe care ar fi trebuit să o primească Consiliul Local atât de la operatorul de 
colectare şi transport desemnat de A.D.I. cât şi de la operatorul instalaţiilor de deşeuri 
desemnat de A.D.I., proporţional cu valoarea procentului de cofinanţare. 
 De asemenea, reprezentanţii C.E. au solicitat să se efecteze un audit independent al 
viitoarelor costuri de operare care vor fi suportate de către operatorul depozitului de deşeuri 
din Craiova (Mofleni), ce va sta la baza renegocierii taxei de depozitare şi evitării unui profit 
necuvenit aferent (sau pierderi).Acest audit solicitat de Comisia Europeana pentru gestionarea 
depozitului existent la Craiova, va fi necesar în momentul în care sistemul de management 
extins urmează să intre în funcţiune, modificînd astfel condiţiile de operare. 
 Astfel se modifică, prin completare, punctul 2 ( doi ) din preambul, cu alin.6, din 
contractul contractul de asociere, acesta urmând să aibă următorul conţinut: „Se va efectua un 
audit independent al viitoarelor costuri de operare care vor fi suportate de către operatorul 
depozitului de deseuri din Craiova (Mofleni), ce va sta la baza renegocierii taxei de depozitare 
si evitarii unui profit necuvenit aferent (sau pierderi). 
 Acest audit solicitat de Comisia Europeana pentru gestionarea depozitului existent la 
Craiova , va fi necesar în momentul în care sistemul de management extins urmează să intre în 
funcţiune, modificînd astfel condiţiile de operare.” 
 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi solicitarea Consiliului Judeţean Dolj, prin 
care solicită modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al Proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Modificarea prin act adiţional, a Contractului de Asociere privind modul de 
implementare al Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Dolj”, act adiţional prevăzut în anexă la prezentul raport; 

- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, Doamna Lia Olguţa VASILESCU, să 
semneze actul adiţional; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.213/2012. 
 

 
 
 
          Director Executiv,                                           Director Executiv Adj., 

   Monica Nastasă                                                    Alin GLĂVAN 
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ACT ADITIONAL NR.2  

la CONTRACTUL DE ASOCIERE privind modul de implementare a Proiectului „SISTEM 

DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  revizuit in 

data de 28.11.2012 si modificat prin actul aditional nr.1 din 20.11.2013 

 

Incheiat astazi ________ intre : 

ASOCIATII: 

1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, reprezentat de ……….., în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. ……; 

2. Municipiul ……….., prin Consiliul Local al municipiului ……….., reprezentat de 
……….., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ………; 

3. Oraşul ………, prin Consiliul Local al oraşului …….., reprezentat de …….., în calitate de 
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………; 

4. Comuna ………, prin Consiliul Local al comunei ………, reprezentat de …………, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
…………; 

5. Etc….. 
 

Partile prezentului act aditional convin modificarea CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
privind modul de implementare a Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  revizuit in data de 28.11.2012 si modificat prin 
actul aditional nr.1 din 20.11.2013 
dupa cum urmeaza: 
 

Art. 1. La punctul 2 din PREAMBUL se adauga alin.6 cu urmatorul continut: 
„Se va efectua un audit independent al viitoarelor costuri de operare care vor fi suportate de 
către operatorul depozitului de deseuri din Craiova (Mofleni), ce va sta la baza renegocierii taxei 
de depozitare si evitarii unui profit necuvenit aferent (sau pierderi). 
Acest audit solicitat de Comisia Europeana pentru gestionarea depozitului existent la Craiova , va 
fi necesar în momentul în care sistemul de management extins urmează să intre în funcţiune, 
modificînd astfel condiţiile de operare.” 
 

Art. 2.  La Capitolul VII. Plata serviciilor de salubrizare se modifica art.18 astfel: 
 „Art. 18 (1) Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare Părţile convin de comun 
acord să stabilească în condiţiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor 
persoane fizice, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii 
respectivi cu luarea în considerare a tuturor activităţilor componente ale serviciului de la 
colectarea deșeurilor până inclusiv la eliminarea acestora la depozit sau alte instalaţii, pe 
întregul flux al deșeurilor. Prin urmare tarifele operatorilor de colectare-transport pentru 
deșeurile municipale colectate de la persoane fizice nu vor putea include în componenţa lor alte 
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tarife aferente activităţilor prestate de alţi operatori (sortare, compostare, tratare, depozitare) 
deoarece pentru aceste deșeuri nu există relaţii contractuale sau plăţi directe între operatori.  
(2) Taxa speciala aplicabila pentru serviciul de salubrizare trebuie avizata de catre ADI, iar 
platile vor fi efectuate astfel: 

a) Toate UAT-rile membre ADI,  din județul Dolj vor colecta taxa specială de salubrizare de 
la utilizatorii persoane fizice. 

b) Sumele astfel colectate vor fi transferate către ADI corespunzător tarifelor datorate 
operatorilor pentru activităţile componente ale serviciului de salubrizare care sunt 
prestate pe baza unor contracte încheiate de ADI şi în baza cărora sunt gestionate 
deșeurile provenind din respectiva unitate administrativ-teritorială, în oricare etapă din 
fluxul deșeurilor de la colectare până inclusiv la eliminarea deșeurilor. Sunt exceptate 
tarifele care sunt plătite de unitățile administrativ-teritoriale direct operatorilor cu care 
au încheiat contracte în afara cadrului ADI. 

c) ADI va plăti  
o Tariful Operatului judetean prevăzut la art. 16 alin. (1) din prezentul Acord 

(activităţi de colectare şi transport în principal); 
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri POS,  prevăzut la art. 

16 alin. (2) din prezentul Acord 
 (3) Consiliul Judetean Dolj in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul 
„Sistem de management integrat al Deseurilor in judetul Dolj” va constitui Fondul de Intretinere, 
Inlocuire si Dezvoltare (fond IID) pentru acest proiect.  
Redeventa datorata județului Dolj de catre operatorii care exploatează infrastructura creată prin 
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj” va constitui sursă 
pentru fondul IID și va avea ca destinație intretinerea si înlocuirea infrastructurii create prin 
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj. 
(4) Taxa speciala de salubrizare perceputa de la populatie va include toate elementele de cost ale 
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor de la colectare, transfer, tratare si eliminare la 
depozitul conform, conform alin. 1 din prezentul articol. 
(5) Autorităţile administraţiei publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile de 
salubrizare, vor transfera sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de 
salubrizare catre ADI, care va asigura plata operatorilor de salubrizare selectaţi  în condiţiile 
legii, cu respectarea prezentului Acord . 
(6) Nivelul taxelor se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul 
de Împrumut pentru creditul de co-finanţare, a tarifelor rezultate in urma derularii procedurii de 
atribuire a contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare, şi a prevederilor legale 
aplicabile. 
(7) Agentii economici si institutiile publice din unitatile administrativ-teritoriale urbane si rurale 
vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin tarif, care va fi calculat distinct fata de 
taxa stabilita pentru utilizatorii persoane fizice. Agentii economici si institutiile publice vor 
încheia contracte de prestări servicii conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC 
112/2007  direct cu operatorul de colectare si transport căruia i-a fost delegată gestiunea acestor 
activităţi în localitatea respectivă , iar acesta va emite lunar factură către agentii economicii si 
institutiile publice în care va fi menționată cantitatea de deșeuri colectată si transportata. Pentru 
aceste cantități de deșeuri operatorul de colectare-transport va încheia contracte cu operatorii 
care exploatează instalaţiile de deșeuri, inclusiv depozitul, şi va plăti acestora tarifele aferente 
acestor activităţi, inclusiv tariful de depozitare, pentru cantităţile de deșeuri predate, aceste tarife 
urmând să constituie o componentă a tarifului plătit de agenţii economici şi instituţiile publice 
conform prezentului alineat” 
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Art. 3. Se modifica Anexa nr.2 „Schema functionala a sistemului de tarife” conform Anexei 
„Schema functionala a sistemului de taxa” atasata, parte integranta din prezentul act aditional. 

Art. 4. Celelalte prevederi din contractul de asociere privind modul de implementare a Proiectului 
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  revizuit 
in data de 28.11.2012 si modificat prin actul aditional nr.1 din 20.11.2013  raman neschimbate. 

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi __________ , in ________exemplare originale.  

 

SEMNATURI 

………. 
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ANEXA  la actul aditional nr.2 la CONTRACTUL DE ASOCIERE privind modul de 
implementare a Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR 
IN JUDETUL DOLJ”  revizuit in data de 28.11.2012 si modificat prin actul aditional nr.1 
din 20.11.2013 

SCHEMA FUNCTIONALA  A SISTEMULUI  DE TAXA 

 

 

 

 

 
*Numai în cazul localităţilor care au deja operatori 
şi nu vor fi deservite de operatorii ce vor fi selectaţi prin  
Procedura de delegare a serviciilor de către ADI ECODOLJ 

 

 

 

 

T
A
R
I
F
E 

REDEVENŢĂ PT 
CONS.  JUD. DOLJ 

TRANSFERĂ 
SUMELE 
PENTRU PLATA 
OPERATORILOR  

T
A
R
I
F 

TARIF TARIF TARIF 

Populaţia 
judeţului  DOLJ  

Autorităţi Publice 
Locale 

Operatori de 
salubritate 

existenţi 

TAXĂ 

ADI  ECODOLJ 

Operator Depozit 
Ecologic Mofleni 

REDEVENŢĂ PT 
CONSILIUL LOCAL 
CRAIOVA  

Agenţi economici 
şi  Instituţii 
publice 

OPERATORI PE 
INSTALAŢIILE DE 
DEŞEURI (STAŢII 
TRANSFER, 

OPERATORI  
COLECTARE ŞI 
TRANSPORT DEŞEURI 
























































































































































































	01
	02
	act aditional nr 1 Contract Asociere ADI ECODOLJ
	completare docum
	contract asociere nov 2012
	docum CJ

