
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                              PROIECT 

                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind 
„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, precum și operarea stației de sortare și transfer 

Goicea”  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.10.2022.  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.174245/2022, raportul  nr.176109/2022 
al Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.180314/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „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, precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea”;  

 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu 
modificările si completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.92/2021 
privind regimul deseurilor și art.21, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „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”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă mandatarea Președintelui și Directorului Executiv ai Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, ca în numele 
și pe seama municipiului Craiova, să semneze Actul Adițional nr.6 prevăzut la 
art.1. 

 



   

 

 
Art.3. Pe data  prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea 
contractului privind 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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.174245/ 05.10.2022 

                                                       
 
 
 
                     

 

Referat de aprobare 
             privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova să aprobe în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ Actul Adițional nr.6 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
             
 
              Prin  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 167763/26.09.2022, 
transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, aceasta solicită acordarea 
mandatului special pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a Actului 
Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat „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 precum și operarea stației de 
sortare și transfer Goicea”. 

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce 
le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în 
legătură cu aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii. 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii. 

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”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 precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - 
SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.   

Contractul menționat anterior a fost modificat prin actele adiționale nr.1, 2,3,4 și 5. 
Prin Nota de Control emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, reprezentanții acesteia au dat către ADI ECODOLJ măsura de a face 
demersurile necesare includerii în contractul de delegare și în caietul de sarcini a indicatorului de 
performanță aferent activității de operare a stațiilor de sortare, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 Potrivit Hotărârii Guvernului  nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile adunării generale care prevăd 
atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, „comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările 



   

generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor 
regionali şi locali de către primari.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de 
Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 167763/26.09.2022, transmisă de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
      1.Mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova să aprobe în Adunarea Generală 
a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ Actul Adițional nr.6 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
   2. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca în 
numele și pe seama municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr. 6 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”. 
  3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.141/2018. 

 
 
 

           Primar, 
                                                                Lia-OlguțaVasilescu  
 
 
 
 
 
 
                Director Executiv,                                                           Director Executiv Adj., 
                    Delia Ciucă                                                                         Alin Glăvan              
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 

 
Semnătura:  

 
 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 

Semnătura:  
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 

Nr. 176109/     .10. 2022 
                                                       
 
 
                    

 
Raport de specialitate 

 
              
  privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, 
aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „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 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”  
             
 
 
              Prin referatul de aprobare nr. 174245/ 05.10.2022 şi adresele transmise de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, înregistrate la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 167763/26.09.2022, nr. 174046/04.10.2022 și nr. 179522/12.10.2022, se 
solicită și propune acordarea mandatului special pentru aprobarea, în Adunarea Generală a 
Asociaților ADI ECODOLJ, a Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
intitulat „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 precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”.  

Prin H.C.L. nr.141/2018  s-a aprobat contractul privind 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 transfer Goicea. 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. d2), din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu 
aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii. 
          În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (3), lit. c, din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECODOLJ”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la 
exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea modificării 
contractelor de delegare a gestiunii. 

ADI ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”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 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX GROUP 



   

IMPORT EXPORT S.R.L. care a devenit operatorul de colectare și transport al deșeurilor la 
nivelul întregului județ, mai puțin Orașul Filiași. 
 

Ca urmare a controlului efectuat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, la ADI ECODOLJ aceasta, prin Nota de Control din 
data de 08.04.2022, a  stabilit ca măsură în sarcina asociației,  să facă demersurile necesare 
includerii indicatorului de performanță aferent activității de operare a stațiilor de sortare, 
conform dispozițiilor art. 17, alin (5), lit g, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 
privind gestionarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 17, alin. (5), lit g, din actul normativ menționat anterior 
”Autoritățile administrației publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după 
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii:..g)să stabilească şi să 
includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 
şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare 
activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa 
nr. 5, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi penalităţi pentru 
nerealizarea lor”. 

Conform Anexei nr.5 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind 
gestionarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, operatorii stațiilor de sortare 
au obligația de a transmite la reciclare o cantitate totală de minim 75 % din cantitatea totală de 
deșeuri acceptate la stațiile de sortare. 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 218/ 27.05.2021 s-a 
aprobat Regulamentul Serviciului de Salubrizare în Județul Dolj, care conține indicatorii de 
performanță generali pentru toate activitățile serviciului de salubrizare. 

În prezent, atât Anexa nr. 8 cât și Anexa nr. 1” Indicatori de Performanță” la Caietul 
de Sarcini - Anexa nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”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 precum și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea” cuprind indicatorii de performanță specifici 
activităților de salubrizare ce fac obiectul contractului, printre care și indicatorul: 
 
Eficienţă în 
sortare 
pentru staţia 
de sortare  

 
Cantitatea totală de deşeuri 
valorificate ca procent din 
cantitatea totală de deşeuri 
(reciclabile uscate) 
acceptată la Instalaţia de 
deşeuri (%)  

 
Min. 
80%  

 
Se va aplica următorul sistem de 
gradat de penalizare în caz de mai 
putin de 80% pe an:  
10% sau mai puţin: 80.000 LEI  
20% sau mai puţin: 70.000 LEI  
30% sau mai puţin: 60.000 LEI  
40% sau mai puţin: 50.000 LEI  
50% sau mai puţin: 40.000 LEI  
60% sau mai puţin: 30.000 LEI  
70% sau mai puţin: 20.000 LEI  
Între 70% şi 80%: 10.000 LEI  
80% sau mai mult: nicio penalizare  

           Potrivit măsurii din Nota de Control, emisă de Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, este necesar a fi modificat 
indicatorul prevăzut în Anexa 8 - Indicatori de performanță la punctul nr. 1.1. - Indicatori 
de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, transferul către 
instalaţiile de sortare, şi operarea  acestor instalaţii – Indicatori cu Penalități pentru care, 



   

în formularea stabilită prin documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație publică 
prin care s-a încheiat Contractul nr. 370/2018, autoritatea contractantă a prevăzut un procent 
de minim 80% pentru cantitatea totală de deșeuri valorificată (inclusiv alte forme decât 
reciclarea);  

Pentru a aduce la îndeplinire măsura impusă de Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, dar și pentru a respecta 
documentația de atribuire aferentă Contractului nr. 370/2018, considerăm necesar ca 
indicatorul de performanță prevăzut în Anexa nr. 8 la Contractul nr. 370/22.05.2018 și în 
Anexa 1 la Caietul de Sarcini( Anexa nr. 2 la  Contractul nr. 370/22.05.2018) să fie 
modificat după cum urmează: 
Eficienţă 
în 
sortare 
pentru 
staţia de 
sortare  

Cantitatea totala de 
deseuri trimisa la 
reciclare ca procentaj din 
cantitatea totala de 
deseuri acceptate la 
statiile de sortare (%). 
 

Min. 
75 %  

Se va aplica următorul sistem gradat de 
penalizare în caz de mai putin de 75% pe 
an:   
10% sau mai puţin: 80.000 LEI   
20% sau mai puţin: 70.000 LEI  
30% sau mai puţin: 60.000 LEI   
40% sau mai puţin: 50.000 LEI   
50% sau mai puţin: 40.000 LEI   
60% sau mai puţin: 30.000 LEI   
70% sau mai puţin: 20.000 LEI  
Între 70% şi 75%: 10.000 LEI   
75% sau mai mult: nicio penalizare  

Cantitatea totala de 
deseuri trimisa la 
valorificare (altă formă 
decât reciclare) ca 
procentaj din cantitatea 
totala de deseuri 
acceptate la statiile de 
sortare (%). 

Min. 
5% 

Se va aplica o penalizare în caz de 
mai putin de 5% pe an:  5.000 LEI 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ solicită acordarea mandatului 
special pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOLJ a Actului 
Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018,  în sensul punerii în aplicare a măsurii, privind 
indicatorul de performanță aferent activității de operare a stațiilor de sortare, stabilită de 
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin 
Nota de Control din data de 08.04.2022.  
 Potrivit art.21, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, hotărârile adunării generale care prevăd 
atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, nu pot fi votate 
de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
 Conform prevederilor art.132 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  comunele, oraşele şi 
municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare,  
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 



   

modificările și completările ulterioare,  prevederile art.129, alin 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 
132 şi art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.21, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului  nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.167763/26.09.2022, nr. 174046/04.10.2022 și nr. 
179522/12.10.2022, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
    
 1. Mandatarea  reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor ADI ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor ADI ECODOLJ, aprobarea  Actului Adițional nr.6 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 „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 precum și operarea stației de sortare 
și transfer Goicea” conform Anexei la raport. 
2. Mandatarea Președintelui ADI  ECODOLJ și Directorului Executiv al Asociației, ca în 
numele și pe seama municipiului Craiova, să semneze Actul Adițional nr. 6 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 „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 precum și operarea stației de sortare și transfer 
Goicea”. 
3. Modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.141/2018. 
 
 

      PRIMAR 

     Lia-Olguța Vasilescu 

 
 
 
 
 

Director Executiv, 

 
 

Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura: 

   
 
 
 

 Întocmit, 
insp. Mihaela Sorică 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura: 
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 
NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: 

adiecodolj@yahoo.ro 

 

 

ACTUL ADIȚIONAL nr. 6 

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 
PRIVIND 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, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

 
Încheiat astăzi, ___________, între: 
1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 
sediul în ... , reprezentată de ...:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre: ... 

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.,  reprezentată prin 
lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în ..., în calitate de delegat, pe 
de altă parte, 
Având în vedere Nota de Control nr. 1027 din data de 08.04.2022 emisă de Autoritatea 
Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice părțile au 
convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 
1/31.01.2020, prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021, Actul Adițional nr. 3/14.07.202, prin 
Actul Adițional nr. 4/03.12.2021 și prin Actul Adițional nr. 5/01.03.2022 după cum urmează: 
Art. 1. Se modifică Anexa 8 la Contract -”Indicatori de Performanță”, conform Anexei 1 la 
prezentul Act Adițional.  
Art. 2. Se modifică Anexa 1 – ”Indicatori de Performanță” la Anexa 2 la Contract -”Caietul 

de Sarcini al Serviciului și toate clarificările comunicate de către autoritatea contractantă 

înainte de deschiderea ofertelor”, conform Anexei 1 la prezentul Act Adițional. Celelalte 
prevederi din ”Caietul de Sarcini și clarificările comunicate de către autoritatea 

contractantă înainte de deschiderea ofertelor” râmân neschimbate.   
Art. 3. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018, astfel cum au fost modificate 
prin actele aditionale anterioare, rămân neschimbate. 
 
 
 
Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, _____________, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 
 
 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – S.C. 

IRIDEX GROUP S.R.L. 
prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 
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 Anexa 1 la Actul Adițional nr. ____/______________  

Indicatori de performanţă pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale  

Indicatorii de performanţă menţionaţi în tabelul de mai jos se analizează pentru fiecare an calendaristic. 

 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  UM  VALOARE 

1.  INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI    

1.1.  CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

a) numarul de contracte încheiate raportate la numarul de utilizatori, pe categorii de utilizatori  %  100 

b) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori  %  100 

c) procentul de contracte de la lit. b) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice de la solicitare.  %  100 

d) numarul de contracte modificate la solicitare, raportate la numarul total de solicitari de modificare a 
prevederilor  contractuale, rezolvate in 10 zile  

%  100 

e) numarul de contracte modificate în vederea creşterii parametrilor de calitate aferenţi activităţii desfăşurate 
în  raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitati  

%  100 

1.2  MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE  

a) populaţia deservită de serviciu de salubrizare ca procent din populaţia totală din aria de delegare  %  100 

b) numarul de recipiente de colectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul 
total  de solicitari  

%  100 

c) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul total de 
reclamatii  privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori  

%  100 

d) ponderea din numarul de reclamatii de la lit. c) care s-au dovedit   
justificate  

%  0 
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e) procentul de solicitari de la lit. d) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare  %  100 

f) numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din 
partea  autoritatilor centrale si locale  

%  10 

g) numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din 
partea  autoritatilor centrale si locale  

%  10 

h) cantitatea de Deseuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) raportata la cantitatea  
totala de deseuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) generate (40% incepand din 2019,50% incepand 
cu  2020, 60% incepand din anul 2021, 70% incepand din anul 2022)  

% 40 - anul   
2019  

50 – anul   
2020 

60 – anul   
2021  

70 – anul   
2022 

 

 i) cantitatea de deşeuri predate la staţiile de transfer/depozit, raportata la cantitatea totală de deşeuri colectate, 
pe  categorii de deşeuri  

%  100 

j) reducerea cu 15% a cantitatilor reziduale transportate direct la depozit in anul curent, fata de cantitatea totala 
de deseuri reziduale transportata direct la depozitate in anul anterior. 

%  100 

k) cantitatea de deşeuri periculoase colectate separat/locuitor şi an în raport cu cantitatea prezentata spre colectare 
de catre generator.  

%  100 

l) cantitatea de deşeuri periculoase menajere colectată separat, predată la Staţiile de 
transfer/eliminator/valorificator,  raportată la cantitatea totală de deseuri periculoase colectată  

%  100 

m)cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat/locuitor şi an în raport cu cantitatea prezentata spre 
colectare de catre generator.  

%  100 

n) cantitatea de deşeuri voluminoase predată la staţiile de transfer/depozit sau valorificată, raportată la 
cantitatea  totală de deseuri voluminoase colectată  

%  100 
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o) cantitatea de deseuri de constructii-demolari provenita din activitati de reamenajare a locuintelor 
colectată  separat/locuitor şi an ca procent stabilit din cantitatea prezentata spre colectare de catre 
generatori.  

%  100 

p) Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 
interioara  si/sau exterioara a acestora, predata pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare 
materiala, inclusiv  operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de  deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 
interioara si/sau exterioara a  acestora colectate (55% incepand din anul 2019 si 70% incepand din anul 2020) 

% 55 – anul   
2019  

70 – anul   
2020 

q) penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratiei publice locale, raportate la valoarea 
prestatiei, pe activitati  

%  0 

r) cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectata  %  98 

s) cantitatea totala de deseuri colectate din locurile neamenajate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate  %  2 

t) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de reclamatii 
privind  calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori  

%  100 

u) ponderea din numarul de reclamatii de la pct. t) care s-au dovedit justificate  %  2 

v) procentul de solicitari de la lit. u) care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice  %  100 

w) raportul dintre cantitatea de deşeuri biodegradabile colectate separat intr-un trimestru şi cea colectată separat 
în  trimestrul anterior  

%  >1% 

1.3.  FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR  

a) numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori  %  0.5 

 

 b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile  %  100 

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate  %  2 
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d) valoarea totala a facturilor incasate de la utilizatorii noncasnici raportata la valoarea totala a facturilor emise, 
pe categorii de activitati  

%  92 

e) valoarea totala a facturilor emise pentru utilizatorii noncasnici raportata la cantitatile de servicii prestate, 
pe activitati si pe categorii de activitati  

%  98 

1.4  RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR  

a) numarul de sesizari scrise, raportate la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori  %  1 

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice  %  100 

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat  %  1 

2.  INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI  

2.1  INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI  

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta  %  0 

b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate  %  0 

2.2  INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI 
DE DELEGARE 

a) numărul de cazuri in care s-au produs pagube de orice fel in dauna utilizatorilor sau imbolnavirea utilizatorilor 
din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii, din culpa operatorului  

%  0 

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a)  %  100 

c) numărul de neconformităţi din Caietul de sarcini constatate de autoritatea administraţiei publice (ADI 
ECODOLJ), pe activităţi  

%  0 

d)numărul de contracte încheiate între operator şi utilizatori în mai puţin de 30 zile calendaristice de la 
primirea  solicitării din partea utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori  

%  100 
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e) cantitatea de Deseuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) raportata la cantitatea  
totala de deseuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă) generate (40% pentru anul 2019, 50% incepand 
cu  2020, 60% incepand din anul 2021, 70% incepand din anul 2022) 

% 40 - anul   
2019  

50 – anul   
2020  

60 – anul   
2021  

70 – anul   
2022 

f) Cantitatea de deşeuri biodegradabile colectate separat ca procent din cantitatea totală de deşeuri 
biodegradabile generate incepand cu 2020 (in conditiile intrarii in operare a statiilor de compostare din SMID)  

%  10 

g) Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 
interioara  si/sau exterioara a acestora, predata pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare 
materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 
interioara si/sau exterioara a  acestora colectate (55% pentru anul 2019 și 70% incepand cu anul 2020) 

% 55 – anul   
2019 

70 – anul   
2020 
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Nivelul penalităţilor pentru indicatorii de performanţă prevăzuţi la punctul 2.2.  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/   
interval de valori  

Penalităţi propuse  

1. Indicatori de performanţă  

1.1  Nerespectarea   
conditiilor   
corespunzatoare de  
prestare a   
activitatii  

- numărul de cazuri in care s-au 
produs pagube de orice fel in dauna 
utilizatorilor sau imbolnavirea  
utilizatorilor din cauza nerespectării  
condiţiilor corespunzătoare de 
prestare a  activităţii, din culpa 
operatorului   
- Valoarea despăgubirilor acordate  
de operator pentru situaţiile de la lit. 
a)  

 0   

100%  

O penalitate de 1.000 lei/caz.   

O penalitate de 1.000 lei/caz.  

1.2  Neconformitati din  
Caietul de sarcini  

numărul de neconformităţi din 
Caietul  de sarcini constatate de 
autoritatea  administraţiei publice 
(ADI   
ECODOLJ), pe activităţi  

0  O penatitate de 500 lei/caz.  

1.3  Eficienţă în   
încheierea   
Contractelor cu   
Utilizatorii   
(în decurs de 30 zile)  

Numărul de contracte încheiate între  
Operator şi Utilizatori în mai puţin de 
30  zile calendaristicede la primirea  
solicitării din partea Utilizatorului, în  
raport cu numărul de solicitări, pe  
categorie de   
Utilizatori (%)  

minim 95%  O penalitate de 5.000 LEI în cazul unui 
procent  mai mic de 95%, pe categorie de 
Utilizatori  calculată pe o perioadă de 12 luni.  

2. Indicatori Tehnici 
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2.1 Colectarea separată a 
deşeurilor municipale   
reciclabile, inclusiv 
ambalaje 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, 
plastic si sticla din deseurile 
municipale colectate separat ca 
procentaj din cantitatea totala generata 
de deseuri de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale. 
 
Cantitatea de deseuri de hartie, metal, 
plastic si sticla din deseurile 
municipale colectate separat 
reprezinta cantitatea acceptata intr-un 
an calendaristic de catre statia/statiile 
de sortare. 
 
Cantitatea totala generata de deseuri 
de hartie, metal, plastic si sticla din 
deseurile municipale se calculeaza pe 
baza determinarilor de compozitie 
realizate de catre operatorul de 
salubrizare. 
 
In lipsa determinarilor de compozitie 
a deseurilor municipale, cantitatea de 
deseuri de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale se 
considera a fi 33 %. 

40% până la sfârşitul 
lui 2019;   

50% incepand din anul 
2020;  

60% incepand din anul 
2021;  
 
70% incepand cu anul 
2022 

50.000 LEI pentru fiecare 10% sub procentele 
de 30%, 40%, 50%, 60%, respectiv 70%.   

Cu alte cuvinte:   
Se aplică la finele anului 2019 următoarele  
penalizări la următoarele procente de deşeuri  
reciclabile colectate separat:   
10% sau mai puţin: 200.000 LEI   
20% sau mai puţin: 150.000 LEI   
30% sau mai puţin: 100.000 LEI   
Între30% şi 40%: 50.000 LEI   
40% sau mai mult: nicio penalizare   

Se aplică la finele anului 2020 următoarele  
penalizări la următoarele procente de deşeuri  
reciclabile colectate separat:   
10% sau mai putin: 300.000 LEI   
20% sau mai putin: 250.000 LEI   
30% sau mai putin: 200.000 LEI   
40% sau mai putin: 150.000 LEI   
Intre 40% si 50%: 100.000 LEI  
50% sau mai mult: nicio penalizare   

Se aplică la finele anului 2021 următoarele  
penalizări la următoarele procente de deşeuri  
reciclabile colectate separat:   
10% sau mai putin: 350.000 LEI   
20% sau mai putin: 300.000 LEI   
30% sau mai putin: 250.000 LEI   
40% sau mai putin: 200.000 LEI   
50% sau mai putin: 150.000 LEI   
Intre 50% si 60%: 100.000 LEI  
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60% sau mai mult: nicio penalizare  
 
Se aplică la finele anului 2022 (si a urmatorilor 
ani) următoarele penalizări la următoarele 
procente de deşeuri reciclabile colectate separat:  
10% sau mai putin: 400.000 LEI   
20% sau mai putin: 350.000 LEI   
30% sau mai putin: 300.000 LEI   
40% sau mai putin: 250.000 LEI   
50% sau mai putin: 200.000 LEI   
60% sau mai putin: 150.000 LEI   
Intre 60% si 70%: 100.000 LEI  
70% sau mai mult: nicio penalizare 

 

2.2 Colectarea separata a 
deseurilor   
biodegradabile 

Cantitatea de deşeuri 
biodegradabile  colectate separat 
ca procent din   
cantitatea totală de deşeuri   

biodegradabile generate  

10% incepand din 
anul 2020 

Următoarea penalitate ar urma să se aplice 
anual (2020 și în continuare):   
Mai putin de 10%: 300.000 LEI  

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

Cantitatea totala de deseuri provenite 
din locuinte, generate de activitati de 
reamenajare si reabilitare interioara 
si/sau exterioara a acestora, predata  
pentru reutilizare, reciclare si alte  
operatiuni de valorificare materiala,  
inclusiv operatiuni de umplere,   
rambleiere, direct sau prin 
intermediul unei statii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de deseuri 
provenite din locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si 

55% incepand din 
anul 2019;  
70% incepand din 
anul 2020. 

Urmatoarele penalitai urmeaza sa se aplice 
anual:  
- mai putin de 55% din cantitatea de deseuri 
provenite din activitatile de constructii in 
anul 2019: 50.000 LEI;  
- mai putin de 70% din cantitatea de deseuri 
provenite din activitatile de constructii in anul 
2020: 50.000 LEI. 
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reabilitare interioara si/sau exterioara 
a acestora colectate (%).  
NOTA:  
Obligatiile anuale se calculeaza pe 
baza cantitatilor de deseuri generate 
in anul respectiv. 

 

 

 

   
Indicatori de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, transferul către instalaţiile de sortare, şi operarea  

acestor instalaţii  

Nr. Crt.  Indicatori de performanţă  Unitate măsură  Valoare  

1.  INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI  

1.1  Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate  

1.1.1  Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii de mediu raportat 
la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale  

%  10  

1.1.2  Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de sănătate publică raportat 
la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale  

%  10  

1.1.3  Cantitatea totală de deşeuri reziduale transportate spre instalatiile de tartare 
si  eliminare raportată la cantitatea totală de deşeuri reziduale intrate în 
staţia de  transfer  

%  100  

1.1.4.  Cantitatea totală de deşeuri valorificate în instalaţia de sortare, în procente faţă 
de  cantitatea totală de deşeuri acceptată în instalaţie  

%  80  
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1.1.5  Cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton sortate şi reciclate raportată 
la  cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton intrate in statia de sortare  

%  >85  

1.1.6.  Cantitatea totală de deşeuri de plastic şi metal sortate şi reciclate raportată 
la cantitatea totală de deşeuri de plastic şi metal intrate in statia de sortare  

%  >75  

1.1.7  Reducerea cu 15% a cantitatilor de deseuri reziduale rezultate din instalatiile 
de  tratare (sortare) depozitate in anul curent fata de cantitatile depozitate in 
anul  anterior  

%  100  

1.1.8  Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice 
locale,  raportate la valoare prestaţiei activităţii de operare a staţiei de transfer 
şi sortare  

%  0  

 

1.1.9  Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării staţiei de sortare şi 
transfer, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea operării staţiei 
de  sortare şi transfer  

%  100  

1.1.10.  Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.9 care s-au dovedit 
justificate  

%  1  

1.1.11  Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.10 care au fost rezolvate in mai puţin 
de două zile calendaristice  

%  100  

2.  INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI  

Nr. Crt.  Indicatori de performanţă  Unitate măsură  Valoare  

2.1  Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului  

2.1.1  Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului staţiei de sortare şi 
transfer rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate  

Nr.  0  
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2.2  Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de delegare  

2.2.1  Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din cantitatea totală de 
deşeuri acceptate în instalaţia de sortare  

%  >80  

 

   
INDICATORI CU PENALITĂŢI  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/   
interval de valori  

Penalităţi propuse  

1. Indicatori de Performanță 

1.1 Eficienţă în 
sortare pentru 
staţia de sortare  

Cantitatea totala de deseuri trimisa la reciclare ca 
procentaj din cantitatea totala de deseuri acceptate 
la statiile de sortare (%). 
 

Min. 75 %  Se va aplica următorul sistem de 
gradat de penalizare în caz de mai 
putin de 75% pe an:   
10% sau mai puţin: 80.000 LEI   
20% sau mai puţin: 70.000 LEI  
30% sau mai puţin: 60.000 LEI   
40% sau mai puţin: 50.000 LEI   
50% sau mai puţin: 40.000 LEI   
60% sau mai puţin: 30.000 LEI   
70% sau mai puţin: 20.000 LEI  
Între 70% şi 75%: 10.000 LEI   
75% sau mai mult: nicio penalizare  

 Cantitatea totala de deseuri trimisa la valorificare 
(altă formă decât reciclare) ca procentaj din 
cantitatea totala de deseuri acceptate la statiile de 
sortare (%). 

Min. 5% Se va aplica o penalizare în caz de mai 
putin de 5% pe an:  5.000 LEI 
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INDICATORI FĂRĂ PENALITĂŢI  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/  
interval de 

valori  

Comentarii  

2. Indicatori tehnici  

2.1  Deşeuri reciclate de hârtie 
şi carton (%)  

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi  
carton (inclusiv deşeuri de ambalaje)  
reciclată ca procent din cantitatea totală de  
deşeuri de hârtie şi carton acceptată la 
Statia  de sortare  

Minim 85%  Datele sunt folosite in scopuri 
de monitorizare.  

2.2  Deşeuri reciclate de plastic 
şi metal  

Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi  
metal (inclusiv deşeuri de ambalaje)  
reciclată ca procent din cantitatea totală 
de  deşeuri de plastic şi metal acceptată la 
statia  de sortare (%)  

Minim 75%  Datele sunt folosite in scopuri 
de monitorizare.  

2.3  Deşeuri reciclate de sticlă  Cantitatea totală de deşeuri de sticlă  
(inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclate ca  
procent din cantitatea totală de deşeuri de  
sticlă acceptată la staţia de sortare (%)  

Minim 75%  Datele sunt folosite in scopuri 
de  monitorizare.  

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 180314/ 13.10.2022 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 174245/05.10.2022 al Direcției Servicii Publice-Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;  

 Raportul de specialitate nr. 176109/2022 al Direcției Servicii Publice-Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
 OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 H.C.L. nr. 141/2018 privind aprobarea contractului referitor la 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; 

 adresele ADI ECODOLJ  nr. 167763, 174046, 179522/2022;  
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
propunerea privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să 
voteze aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „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 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu    consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 13.10.2022         Data 13.10.2022              
Semnatura          Semnatura    
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