
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

 
                                           HOTĂRÂREA NR.______ 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea 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 ordinară din data de 
30.01.2014; 

 Având în vedere  raportul nr.10983/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea unui 
sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
menajer, în municipiul Craiova, încheiat 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.  

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 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 10983 / 23.01.2014 

                                                
                                                                                           SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                          Lia Olguţa VASILESCU 
  
 
 

RAPORT 
 
 
 

  
 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 reciclarea 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 reciclarea ambalajelor 
către operatorii economici autorizaţi de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.  
 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, 
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române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local.  
 Prin colectare selectivă se înţelege colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de 
materiale şi/sau sortimente de materiale. 

În acest sens, prin Hotărârea Cnsiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
210/2013, s-a aprobat protocolul referitor la implementarea unui sistem integrat de 
colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul 
Craiova, protocol încheiat 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. 

Portrivit prevederilor cap. IV din Protocol, S.C. SOTA GRUP 21 S.R.L. avea ca 
obligaţii monitorizarea programului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, 
prin acordarea de asistenţă tehnică de specialitate şi cofinanţarea împreună cu 
operatorul, în condiţiile contractelor, dotarea necesară colectării selective, editarea 
materialelor publicitare şi educaţionale.  
 Una din caracteristicile actului administrativ este de a fi revocabil. Aceasta 
înseamnă că Administraţia poate anula ea însăşi actele pe care le-a emis şi pe care le 
consideră ilegale sau inoportune. Acest drept nu este însă nelimitat, căci principiul 
revocabilităţii actului administrativ intră în contradicţie (fiind astfel limitat) cu 
principiul intangibilităţii drepturilor legal dobândite şi cu principiul neretroactivităţii 
actului administrativ. 
 Când este vorba de un act administrativ legal, revocarea, pentru oportunitate, este 
posibilă doar dacă actul nu a creat drepturi. Există totuşi trei excepţii de la această 
regulă: când revocarea este autorizată printr-o lege; când este necesară pentru a executa 
o anulare contencioasă şi când este cerută de chiar cel interesat, cu condiţia să nu-l 
pună într-o situaţie mai puţin favorabilă şi să nu aducă atingere drepturilor terţilor. 
Dacă actul nu a creat drepturi, revocarea este posibilă, ca regulă generală. 
 Principiul revocabilităţii actelor administrative apare ca un efect firesc al 
trăsăturilor administraţiei publice, al raţiunii însăşi de a fi a actelor administrative, în 
condiţiile în care, structura organizaţională a administraţiei publice se bazează pe 
anumite reguli, între care şi subordonarea ierarhic administrativă şi astfel, revocarea 
actelor administrative apare ca fiind o regulă, un principiu al structurii funcţionale a 
administraţiei publice. 

Faţă de cele prezentate mai sus, şi având în vedere faptul că S.C. SOTA GRUP 
21 S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin protocol, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 210/2013, referitoare la aprobarea protocolului privind 
implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje 
din fluxul menajer în municipiul Craiova. 

 
 

Director Executiv Adjunct, Şef Serviciu, 
Alin GLĂVAN Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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