
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

            PROIECT 
 

                    HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea protocolului referitor la impelmentarea unui sistem integrat de 
colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul 

Craiova 
 

             
    

Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 30.04.2013; 

Având în vedere raportul nr.68202/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea protocolului referitor la impelmentarea unui sistem 
integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în 
municipiul Craiova;  
 În conformitate cu prevederile art.24 alin.1 din Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor, art.14 alin.1 lit. a şi art.16 alin.2 lit.b din Hotărârea de Guvern 
nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi 
completată prin Hotărârea de Guvern nr.247/2011; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, 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 protocolul între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi S.C.SOTA GRUP 21 
S.R.L., având ca obiect implementarea unui sistem integrat de colectare şi 
valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi  S.C. SOTA GRUP 21 S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

  INIŢIATOR, AVIZAT, 
    PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 

                                                                                                 
 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
              APROBAT, 
Nr. 68202/29.04.2013              PRIMAR 
                   Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 

 Prin colectare selectivă se înţelege colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de 
materiale şi/sau sortimente de materiale.  
 În conformitate cu prevederile art.24 alin.1 din Legea nr.211/2011, privind 
regimul deşeurilor,  autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează 
cu celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu 
autorităţile competente din alte state membre pentru crearea unei reţele integrate 
adecvate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor 
municipale mixte colectate din gospodăriile populaţiei, inclusiv în cazul în care această 
colectare vizează şi astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, ţinând seama de 
cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea 
cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. 
 În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 lit. a, coroborat cu prevederile art. 
16, alin. 2, lit. b din H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 247/2011, obiectivul privind 
valorificarea sau incinerarea, respectiv recilarea deşeurilor de ambalaje ce trebuie atins 
la nivel naţional până la 31 decembrie 2011 este de 50% din greutatea deşeurilor de 
ambalaje, acest obiectiv putând fi realizat prin transferarea responsabilităţii de la 
operatorii care au obligaţia de a asigura recilarea ambalajelor către operatorii economici 
autorizaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 Conform prevederilor art. 16, alin. 11, lit. a din H.G. nr. 621/2005 privind 
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, modificată şi completată prin H.G. 
nr. 247/2011, autorităţile deliberative ale autorităţilor administrativ teritoriale au 
obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare selectivă 
a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, inclusiv a deşeurilor periculoase de la 
populaţie. 
 Potrivit prevederilor art. 36, pct. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, Consiliul 
Local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice, 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 36 din actul normativ sus menţionat, 
Consiliul Local are ca atribuţii dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 
municipiului, atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, precum şi atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni. 
 Având în vedere că la nivelul municipiului Craiova se colectează o cantitate 
foarte mare de deşeuri de ambalaje din sticlă (aproximativ 30 de tone lunar), care nu 
pot fi valorificate, se impune încheierea unui protocol tripartit între Municipiul 
Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi S.C. SOTA GRUP 21. 
 Faţă de cele arătate mai sus supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova protocolul ce urmează a fi încheiat în forma anexată la prezentul raport. 
  

 
 
 
 
 

  Director Executiv,   Director Executiv Adjunct        
          Monica NASTASĂ           Alin GLĂVAN    
     
  
 

 
               Întocmit,        
    inspector Cătălin POPA                         
 



PROTOCOL 
PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI 

VALORIFICARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN FLUXUL MENAJER IN 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Avand in vedere faptul ca deseurile de ambalaje au o pondere majora in structura 
deseurilor menajere, 
 
Apreciind ca atingerea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje 
se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor 
de ambalaje de la populatie, prin elaborarea de masuri care vizeaza optiunile strategice 
in abordarea gestionarii deseurilor de ambalaje si anume: prevenirea producerii de 
deseuri de ambalaje, cresterea gradului de reutilizare, reciclare si valorificare a 
deseurilor de ambalaje. 
 
Avand in vedere ca dezideratul mentionat nu se poate atinge decat prin crearea si 
dezvoltarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje din 
fluxul menajer : 
 
Municipiul CRAIOVA  prin: Primar LIA OLGUTA VASILESCU, cu sediul în Craiova, 
str. A. I. Cuza, nr. 7                                            
 
si 
 
S.C. SOTA GRUP 21 SRL, cu sediul in Pitesti, str. Depozitelor nr.14B, inmatriculata in 
Registrul Comertului arges sub nr. J03/744/2007, cod unic de inregistrare RO 
21537130, tel/fax 0348.401904  reprezentata prin Dumitru SIRBOIU – Administrator 
 
si  
 
OPERATORUL DE SALUBRITATE – S.C. Salubritate Craiova SRL  
 
Numite in continuare Partile 
 
Incheie prezentul protocol in urmatoarele conditii: 
 

I.  Termenii folositi in acest Protocol vor avea urmatoarele semnificatii/intelesuri: 
 
a) Municipiul Craiova  ; 

 
b) Societatea – se refera la S.C. SOTA GRUP 21 SRL; 

 
c) Operator -  se refera la Sc.Salubritate Craiova Srl in calitate de operator de 

salubritate/valorificator/reciclator; 
 

d) Lege – reglementarile incidente gestionarii ambalajelor si deseurilor de  



 
ambalaje (ex. HG 621/2005, ) 

 
e) Agenti economici – societatile comerciale responsabile in conditiile Legii, cu 

gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; 
 

f) Utilizatori/consumatori – utilizatorii de produse ambalate si ambalaje de 
desfacere definiti in conditiile Legii; 

 
g) Sistem – sistemul de gestionare, colectare selectiva a deseurilor din ambalaje 

din fluxul menajer, reglementat, realizat, derulat in baza prezentului protocol si a 
contractelor ce se vor incheia; 

 
h) Baza materiala – containere, echipamente, atribuite de catre Societate in baza 

unui contract de comodat Operatorului, destinate exclusiv implementarii 
sistemului; 

 
i) Contracte – se refera la contractul de prestari servicii si comodat ce se vor 

incheia dupa intrarea in vigoare a prezentului protocol; 
 
 

II. Obiective: 
 

Dezvoltarea sistemului integrat de colectare si valorificare a deseurilor de 
ambalaje din fluxul menajer pe raza municipiului . 
 
 

III. Domenii de Colaborare 
 
      Pentru realizarea obiectivelor prezentului PROTOCOL, partile colaboreaza la: 
 
A. Realizarea, implementarea si dezvoltarea sistemului integrat de gestiune a 

deseurilor de ambalaje din fluxul menajer, care sa se constituie ca sursa de 
materii prime secundare. 
In vederea implementarii si cresterii gradului de functionalitate a sistemului se vor 
urmari: 

1. Stabilirea unor cote minime de colectare si de reciclare pe tip compozitiv de 
material; 

2. Efectuarea de analize sezoniere a cantitatii si structurii deseurilor menajere 
solide din zona Municipiului. 

3. Identificarea facilitatilor de reciclare din zona si a modalitatilor optime de 
valorificare a materialelor colectate 

 
B. Elaborarea si implementarea de programe educationale care sa conduca la 

constientizarea cetatenilor (in special a adolescentilor) si a agentilor economici 
generatori de deseuri de ambalaje 



 
IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
 
- Desemneaza, colaboreaza si sprijina operatorul si alti agenti specializati care  

urmeaza sa asigure operarea sistemului in zona de desfasurare a sistemului 
integrat de colectare selectiva; 

- Stabileste in acord cu Societatea si Operatorul zonele de amplasament; 
- Sprijina activitatile de educare, informare si diseminare din scoli si in randul 

populatiei cuprinse in programul de colectare selective la nivelul Municipiului. 
 

 
SOCIETATEA 

 
 -   Monitorizeaza programul de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje prin 
acordarea de asistenta tehnica de specialitate; 
-    Cofinanteaza impreuna cu Operatorul in conditiile Contractelor, dotarea necesara 
colectarii selective, editarea materialelor publicitare si educationale. 
 
OPERATORUL 
 
-  In realizarea  activitatilor de precolectare, colectare, transport, sortare, eliminare si 
depozitare controlata a deseurilor menajere solide, Operatorul coopereaza 
contractual cu Societatea in vederea stabilirii si implementarii eficiente a sistemului;  

      -  Preia in folosinta gratuita baza materiala pusa la dispozitie de catre Societate, in 
derularea sistemului de implementare a colectarii selective;  
      -  Pentru eficienta sistemului colecteaza cantitatile minime lunare stabilite de comun 
accord cu Societatea prin Contract; 
      -   Coopereaza la realizarea si implementarea programului educational; 

 -  Amplaseaza containerele numai in cadrul punctelor de colectare selective stabilite 
prin acordul Partilor. 
 
V. CLAUZE FINALE 

 
      Operatorul de salubritate preia obligatiile de colectare selectiva si valorificare/ 

recireciclare, sub directa indrumare a serviciului de specialitate din cadrul 
Primariei Municipiului Craiova. 

 
      Eventualul profit obtinut in cadrul derularii programului se foloseste de catre 

operatorul de salubritate exclusiv pentru dezvoltarea si eficientizarea ulterioara a 
sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje. 

        
      Intreaga cantitate  de deseuri de ambalaje care rezulta din cadrul sistemului, este, in 

conformitate cu legea, considerata ca fiind colectata si valorificata in numele 
clientilor Societatii.  



       
Protocolul se semneaza pentru o perioada nedeterminata, intrand in vigoare de la 

data semnarii. 
 
Detaliile privind modul de colaborare intre Parti, vor fi reglementate prin anexe la 

Protocol si Contracte. 
 

      Prezentul protocol s-a incheiat astazi         2013, in 3 exemplare, cate1(unu) pentru 
fiecare parte semnatara. 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA   SC SOTA GRUP 21 SRL   SC. Salubritate Craiova SRL. 
  prin Consiliul Local            Director General  Administrator, 
 
             Primar,  
LIA OLGUTA VASILESCU       SIRBOIU DUMITRU POPESCU CRISTIAN ŞTEFAN 
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