
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   
  PROIECT 
          
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014. 
 Având în vedere raportul nr.101663/2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” ;  
          Potrivit art.14 şi art.16 alin.2 din Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008; 

 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 Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
 1. la Capitolul V „SCOPUL ASOCIAŢIEI”, alin. (1) lit. b), se introduce pct. 8, 
care va avea următorul conţinut: 
„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova”. 

   2. la Capitolul VI „PATRIMONIUL INITIAL”, alin. (3) lit.a) „sursele de venit 
ale asociatilor” va avea urmatorul conţinut: 

“a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 
(începând cu data de 01.01.2015, în cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul 
Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;” 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
1. la  art. 4 alin. (1) lit.b) „gestionarea în comun a următoarelor activitati a 
serviciului de salubrizare”,  se introduce pct. 8 care va avea următorul conţinut : 
„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova.” 

  2. art.7  lit. a) va avea următorul conţinut: 
a) „contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile 

asociaţilor (începând cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an 
pentru Judeţul Dolj, respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociaţilor) şi  



 

 
alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre;” 

3. art.11 lit.b) va avea următorul conţinut: 
b) „să platească, începând cu data de 01.01.2015, cota de contribuţie anuală fixată 
la suma de 320.000 lei/an pentru Judeţul Dolj, respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru 
restul asociaţilor”. 
4. art.16 alin.2 lit g va avea următorul conţinut :  
g) „aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a 
căror valoare depaşeşte echivalentul în lei al pragului prevăzut de legislaţia în 
vigoare în materia achiziţiilor publice privind achiziţia directă.” 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze şi să semneze în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, 
modificările prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, precum şi componenţa 
comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu,  să 
semneze actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008, nr.385/2010 şi 
nr.213/2012. 

Art.6. 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. 101663/11.07.2014           Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
Prin Hotărârea nr. 360/2008, modificată prin H.C.L. nr. 385/2010 şi H.C.L. nr. 

213/2012, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat asocierea municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu  Judeţul 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 Ecodolj, 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 încredinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale Asociaţilor.” 

Potrivit art. 16 alin. 2 din acelaşi statut, modificarea actului constitutiv şi statutului 
Asociaţiei sunt atributul Adunării Generale din care fac parte toţi reprezentanţii membrilor 
Asociaţi. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 100845/2014 Consiliul Judetean Dolj solicita 
modificarea actului constitutiv şi statutul Asocietiei în scopul asigurării problemei 
gestionării deşeurilor provenite de la populaţia judeţului Dolj . 

Faţă de cele mai sus mentionate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

I. Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor „ECODOLJ”, aprobat în anexa 3 la H.C.L. nr. 360/2008 , modificată prin 
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H.C.L. nr. 385/2010 şi H.C.L. nr. 213/2012 , se modifică şi se completează după cum 
urmează : 

1. La Capitolul V „Scopul Asociaţiei” alineatul 1 litera b se introduce pct. 8 , cu 
urmatorul cuprins: 

„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova”. 

2. Dispozitiile capitolului VI „PATRIMONIUL INITIAL” alin. (3) lit.a) „sursele de 
venit ale asociatilor” se modifica şi va avea urmatorul cuprins : 

“ a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 
(incepand cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul Dolj respectiv 
0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre;” 

3. Celelalte prevederi din actul constitutiv al Asociatiei incheiat in data de 
07.10.2009, modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 raman neschimbate. 

 
II. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

„ECODOLJ”, aprobat în anexa 4 la H.C.L. nr. 360/2008 , modificată prin H.C.L. nr. 
385/2010 şi H.C.L. nr. 213/2012 , se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La  art. 4 alin. (1) lit.b) „gestionarea în comun a următoarelor activitati a 
serviciului de salubrizare”  se introduce pct. 8 care va avea următorul cuprins : 

„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova.” 

2. Art.7  lit. a) din statut se modifica dupa cum urmeaza: 
b) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 

(incepand cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul 
Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;” 

3. Art.11 lit.b) din statut se modifică şi va avea următorul cuprins: 
b) sa plateasaca, incepand cu data de 01.01.2015 cota de contributie anuala fixata la 
suma de 320.000 lei/an pentru Judetul Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul 
asociatilor. 
4. Se modifică art.16 alin.2 lit g din statut care va avea următorul continut :  
g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a caror 

valoare depaseste echivalentul in lei al pragului prevazut de legislatia in vigoare in materia 
achizitiilor publice privind achizitia directa. 

5. Celelalte prevederi din statutul Asociatiei incheiat in data de 07.10.2009 modificat 
prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 raman neschimbate. 

III. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să voteze şi să semneze în 
Adunarea Generală a Acţionarilor ADI ECODOLJ modificarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”, precum şi componenţa comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

 
IV. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 

modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

 
V. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 360/2008, 

modificată prin H.C.L. nr. 385/2010 şi HCL nr. 213/2012. 



 

 
  

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Şef Serviciu, 
Alin GLĂVAN Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

  
  
 Întocmit, 
 inspector Mihaela RAŢĂ 
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