
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                        PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile 

serviciului de salubrizare în judeţul Dolj 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.06.2015; 
          Având în vedere raportul nr.88438/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru 
activităţile serviciului de salubrizare în judeţul Dolj;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii 
Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, 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 gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru următoarele 

activităţi ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj: 
a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioara şi/sau exterioară a 
acestora; 

c. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

d.     sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
e. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora  către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
în cadrul contractului “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi  
transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, 
precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea”. 

 



Art.2.  Se aprobă procedura de atribuire, prin licitaţie publică deschisă, a contractului 
“Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale si a altor fluxuri de deseuri în judeţul Dolj precum şi operarea staţiei 
de sortare şi transfer Goicea”. 

Art.3.  Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul  
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi operarea  
staţiei de sortare şi transfer Goicea, respectiv pentru activităţile serviciului de 
salubrizare prevăzute la art.1, conform anexei nr.1 care face pace parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare în judeţul Dolj pentru 
activităţile care fac obiectul de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ, prevăzut în anexa nr.2 
care face pace parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 
judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea”, prevăzută în 
anexa nr.3 care face pace parte integrantă din prezenta hotărâre şi care cuprinde 
următoarele secţiuni: 

a. Secţiunea I – Fişa de Date (curpinzând criteriile de selecţie pentru 
activităţile serviciului delegat) 

b. Secţiunea II – Caiet de Sarcini 
c. Sectiunea III – Formulare 
d. Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare 
e. Sectiunea V –  Regulamentul serviciului de salubrizare în judeţul Dolj 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu,  să aprobe şi să voteze în Adunarea  Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ următoarele:  

a. Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi 
transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea; 

b. Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri 
în judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea;  

c. Regulamentul serviciului de salubrizare  din judeţul Dolj.  
Art.7. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EcoDolj”, se 
mandatează Administratorului Public al Municipiului Craiova, dl. Radu Cosmin 
Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi. 

 



Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    INIŢIATOR,                        AVIZAT, 
                PRIMAR,                   PT.  SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU                 Ovidiu MISCHIANU 
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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.” 
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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 delegare, elaborarea şi implementarea masterplan-ului serviciilor de gestionare a 
deşeurilor. 

Având în vedere Contractul de Finanțare nr. 5751/03.11.2014 încheiat între Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Dolj, contractul de asociere privind 
modul de implementare a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Dolj” semnat de toți membrii A.D.I. ECODOLJ în data de 28.11.2012, precum și actele de 
înființare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ 
este necesar demararea procedurii privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare 
a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de 
sortare și transfer Goicea. 
 Documentația de atribuire (inclusiv Studiul de oportunitate și Regulamentul 
Serviciului de Salubrizare) a fost elaborată în cadrul contractului de servicii nr. 
82/14.10.2013 – asistență tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea 
lucrărilor de construcții și realizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului 
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” încheiat între Consiliul 
Județean Dolj și consultantul Asocierea de firme constituită din S.C. FICHTNER 
ENVIROMENT S.R.L., S.C. ENTERDEVELOPMENT S.R.L. și S.C. EPMC 
CONSULTING S.R.L. și a fost verificată și adaptată reglementărilor survenite ulterior 
de către clectivul de coordonare șu supervizare din cadrul asociației. 
 Potrivit prevederilor art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 din H.G. 
nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutul-cadru al asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în cazul în care 
reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a 
Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii 
administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii 
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile art. 12  și 13 din Legea nr. 
101/2006 privind salubrizarea localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 30, 
alin. 1, 2 și 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, H.G. nr. 71/2007 și O.U.G. nr. 34/2006, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova următoarele: 

aprobarea gestiunii delegate ca modalitatea de gestiune pentru activitatile serviciului 
de salubrizare in Judetul Dolj: 
f. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, 
inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de 
echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; 

g. Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

h. Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si 
deseurile similare; 

i. Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de sortare 
j. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 

catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare 

 



in cadrul contractului intitulat “DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A 
GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM 
ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” 

aprobarea procedurii de atribuire a contractului “DELEGAREA PRIN CONCESIONARE 
A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM 
ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” -  licitatia publica 
deschisa. 

aprobarea “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor municipale și a 
altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea”, 
respectiv pentru activitatile serviciului de salubrizare mentionate la art.1, în forma 
prezentata in Anexa I la prezentul raport 

aprobarea “Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Dolj”, potrivit Anexei II,  
pentru activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul de activitate al Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor ECODOLJ.  

aprobarea “Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj  și operarea  stației de 
sortare și transfer Goicea”, potrivit Anexei III  și care cuprinde următoarele secțiuni: 
f. Secțiunea I – Fișa de Date (curpinzand criteriile de selecţie pentru activitatile 

serviciului delegat) 
g. Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
h. Sectiunea III – Formulare 
i. Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare 
j. Sectiunea V –  Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Dolj 

împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ:  
d. “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor municipale și 
a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer 
Goicea; 

e. “Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj  și operarea  stației 
de sortare și transfer Goicea;  

f. “Regulamentul serviciului de salubrizare  din județul Dolj” .  
− mandatarea Administratorului Public al Municipiului Craiova – domnul Radu Cosmin 

Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care Primarul 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”EcoDolj” . 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Director Executiv Adj., 
Alin GLĂVAN 
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