
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
         PROIECT 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor 
în judeţul Dolj” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.02.2014. 
 Având în vedere raportul nr. 17678/2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „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.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.661/2013 cu privire la procentele şi valorile contribuţiei privind 
finanţarea nerambursabilă a Uniunii Europene, din 82,44 %, respectiv 
40.599.040 euro, în 83,5 % (contribuţia Uniunii Europene), respectiv 41.121.056 
euro şi referitoare la procentele şi valorile privind contribuţia naţională de la 
bugetul de stat din 16,56 %, respectiv 8.155.266 euro, în 15,5 % (buget de stat), 
respectiv 7.633.250 euro. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, modificările Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 aprobate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 17678 /04.02.2014                       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. 

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 
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încredinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale Asociaţilor.” 
Pentru realizarea 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, Domeniul Major de Intervenţii 1 
„Dezvoltarea Sistemelor Integrate de Management al Deşeurilor şi Extinderea Infrastructurii 
de Management a Deşeurilor”, Consiliul Judeţean Dolj urmează să redepună la Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice documentaţia necesară aprobării acestui proiect şi 
indicatorii tehnico-economici ai proiectului actualizaţi conform ultimelor modificări convenite 
cu Autoritatea de Management POS Mediu şi experţii GEASPERS. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 661/2013 s-au aprobat 
Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 11149/2014, Consiliul 
Judeţean Dolj solicită modificarea procentelor şi valorilor contribuţiei privind finanţarea 
nerambursabilă a Uniunii Europene din 82,44%, respectiv 40.599.040 euro în 83,5% 
(contribuţia U.E.), respectiv 41.121.056 euro şi modificarea procentelor şi valorilor privind 
contribuţia naţională de la bugetul de stat din 16,56%, respectiv 8.155.266 euro în 15,5% 
(buget de stat), respectiv 7.633.250 euro. 

Menţionăm că această solicitare vine şi din partea Autorităţii de Management POS 
Mediu. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi solicitarea Consiliului Judeţean Dolj, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 661/2013 în sensul modificării 
procentelor şi valorilor contribuţiei privind finanţarea nerambursabilă a Uniunii 
Europene din 82,44%, respectiv 40.599.040 euro în 83,5% (contribuţia U.E.), respectiv 
41.121.056 euro şi modificarea procentelor şi valorilor privind contribuţia naţională de 
la bugetul de stat din 16,56%, respectiv 8.155.266 euro în 15,5% (buget de stat), 
respectiv 7.633.250 euro; 

- Mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu, să susţină 
şi să aprobe în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, modificarea procentelor şi valorilor contribuţiei 
privind finanţarea nerambursabilă a Uniunii Europene din 82,44%, respectiv 40.599.040 
euro în 83,5% (contribuţia U.E.), respectiv 41.121.056 euro şi modificarea procentelor 
şi valorilor privind contribuţia naţională de la bugetul de stat din 16,56%, respectiv 
8.155.266 euro în 15,5% (buget de stat), respectiv 7.633.250 euro. 

 
 
 
 

 
 

  Director Executiv Adj.,      Şef Serviciu, 
        Alin GLĂVAN   Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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