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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind darea în administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ a terenului situat in municipiului Craiova, 

str.Hanul Rosu, nr.53 

  
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 

24.11.2022; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.201954/2022, raportul nr.202353/2022 al 

Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.202474/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ a terenului 
situat in municipiului Craiova, str.Hanul Rosu, nr.53;      

  În conformitate cu prevederile art.861, art.867 si art.870 din Codul Civil, art.60 
pct.A lit.h si i din Ordonanta Guvernului nr.92/2021 privind regimul deseurilor, art.89 
alin.2, art.92 si art.298 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aproba dezmembrarea imobilului-teren, în suprafață de 166760 mp.,  având 

numărul cadastral 214844, înscris în Cartea Funciară nr. 214844, situat în municipiul 
Craiova str. Hanul Roșu, nr. 53, în două loturi, dupa cum urmeaza: 

 a) lotul 1, în suprafață de 141757 mp.; 
            b) lotul 2, în suprafață de 25000 mp. 
Art.2. Se aprobă darea în administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor ECODOLJ a lotului 2, in suprafata de 25000 mp., identificat 
in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pana la data de 31.12.2035, 
cu posibilitatea de prelungire, prin acordul partilor, în vederea relizării  obiectivului 
de investiții „Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar 
destinate aglomerării urbane în Municipiul Craiova, județul Dolj”, finanțat în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3- Managementul 
deșeurilor, Investiția I 1 C, Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemelor de 
Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau nivel de 
orașe/comune. 
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Art.3. Predarea primirea imobilului-teren prevăzut la art. 2 se va face pe baza de protocol de 

predare-primire, intocmit intre parti, in termen de 60 de zile de la data semnarii 
contractului de finantare. 

                Art.4.Se împuterniceşte   Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a 
imobilului- teren identificat la art.1 din prezenta hotarare şi îndeplinirii procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate 
imobiliară Dolj și să semneze protocolul  de predarea- preluarea imobilului-teren 
prevăzut la art.2.  

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                 

Direcţia Patrimoniu                                                                     

Serviciul Patrimoniu                                                               

nr.201954/17.11.2022 

 

 

                                                                Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, a terenului în suprafață de 25000 mp (2,5 ha), situat în Craiova, 
str. Hanul Roșu, nr.53. 

 
Conform Ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul 

apelului de proiecte, Componenta C3 – Managementul Deseurilor,  Subinvestitia I1C, privind 

„CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE 

AGLOMERARILOR URBANE” se finanteaza activitatile/actiunile specifice  infiintarii si dotarii 

centrelor integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerarilor urbane mari (CAV). 

Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din urmatoarele elemente: 

platforma betonata, hala, containere, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, incarcator frontal, concasor pentru deseuri din constructii si 

demolari, utilaj pentru pre-compost, statie de compostare compusa din platforma betonata, tocator, ciur 

rotativ, intorcator de brazda instalatie insacuire, etc.), camera frigorifica pentru cadavre de animale, 

laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spatii administrative, utilitati. 

In cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, 

urmatoarele deseuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanti, tuburi de spray, etc., materiale 

textile precum paturi, haine, cârpe, etc., materiale plastice precum capace de WC, galeti, etc., 

electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticla si ceramica, inclusiv 

obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deseuri vegetale din curti si gradini, deseuri din 

constructii si demolari, cadavre de animale. 

  Potrivit  Ghidului de finantare aprobat, anexa la Ordinul MMAP nr. 2523/27.09.2022 printre 

aglomerarile urbane mari desemnate prin PNRR pentru realizarea unei asemenea investii se regaseste 

si UAT Municipiul Craiova. 

 Potrivit aceluiasi Ghid de finantare Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 
Deseurilor ECODOLJ (ADI)  din care si Municipiul Craiova face parte, este printre solicitantii 

eligibili. 

Planul National de Redresare si Rezilienta, Componeta C 3 – Managementul Deseurilor, care 

face parte din parte din Pilonul I. Tranziție verde, are ca obiectiv general accelerarea procesului de 

extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor în România, cu accent pe colectarea 

separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare si valorificare în vederea conformării cu directivele 

aplicabile si tranziției la economie circulară. 

Ca si investii specifice finantate prin aceasta schema sunt si Centre de colectare prin aport 

voluntar (CAV-uri mici) – Subinvestitia I.1.A precum si Centre integrate de colectare separata prin 

aport voluntar destinate aglomerarilor urbane, printre care este enumerat si Municipiul Craiova – 

Subinvestitia I.1.C. (CAV-uri mari). 

Potrivit ghidului de finantare, un centru integrat de colectare prin aport voluntar asigura cu titlu 

gratuit pentru populatie, colectarea separată a deseurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem 

„door-to-door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate în pubelele 



   

individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri – deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din 

lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, 

deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradină, deseuri din construcții si demolări, 

etc. 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ (ADI 

ECODOLJ) este o entitate aflata sub controlul UAT-urilor membre, specializata in gestionarea 

activitatilor de salubrizare la nivel judetean, inclusiv la nivelul Municipiului Craiova, avand ca unic 

obiect de activitate gestionarea deseurilor municipale 

Astfel pentru realizarea Centrului integrat de colectare la nivelul Municipiului Craiova, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, prin adresa 

înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 201648, solicită darea în administrare a terenului 

în suprafață de 24900 mp (2, 49 ha)  ce face parte din suprafața totală de 166760 mp, care aparține 

domeniului public al Municipiului Craiova, situat în Craiova, str. Hanul Roșu, nr.53, identificat cu 

numărul cadastral 214844 înscris în Cartea Funciară nr.214844. 

   Faţă de cele prezentate și având în vedere obiectul de activitate  al ADI ECODOLJ, este 
necesară și oportună inițierea  unui Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, a terenului în suprafață de 25000 
mp (2,5 ha), situat în Craiova, str. Hanul Roșu, nr.53. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Primar,  
                                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 202353/17.11.2022                                 
 
 
                                                                                                                                                     

      RAPORT, 
  privind darea în administrarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ, a terenului în suprafață de 25000 mp (2,5 ha), situat în Craiova, str. Hanul 
Roșu, nr.53. 

 
 
 Conform Ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 
cadrul apelului de proiecte, Componenta C3 – Managementul Deseurilor,  Subinvestitia I1C, 
privind „CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR 
DESTINATE AGLOMERARILOR URBANE” se finanteaza activitatile/actiunile specifice  
infiintarii si dotarii centrelor integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerarilor 
urbane mari (CAV). 

Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din urmatoarele elemente: 
platforma betonata, hala, containere, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, incarcator frontal, concasor pentru deseuri din 
constructii si demolari, utilaj pentru pre-compost, statie de compostare compusa din platforma 
betonata, tocator, ciur rotativ, intorcator de brazda instalatie insacuire, etc.), camera frigorifica 
pentru cadavre de animale, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spatii 
administrative, utilitati. 

In cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, 
urmatoarele deseuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanti, tuburi de spray, etc., 
materiale textile precum paturi, haine, cârpe, etc., materiale plastice precum capace de WC, galeti, 
etc., electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticla si ceramica, 
inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deseuri vegetale din curti si gradini, 
deseuri din constructii si demolari, cadavre de animale. 

  Potrivit  Ghidului de finantare aprobat, anexa la Ordinul MMAP nr. 2523/27.09.2022 printre 
aglomerarile urbane mari desemnate prin PNRR pentru realizarea unei asemenea investii se 
regaseste si UAT Municipiul Craiova. 

 Potrivit aceluiasi Ghid de finantare Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 
Deseurilor ECODOLJ (ADI)  din care si Municipiul Craiova face parte, este printre solicitantii 
eligibili. 

Planul National de Redresare si Rezilienta, Componeta C 3 – Managementul Deseurilor, 
care face parte din parte din Pilonul I. Tranziție verde, are ca obiectiv general accelerarea procesului 
de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor în România, cu accent pe 
colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare si valorificare în vederea conformării 
cu directivele aplicabile si tranziției la economie circulară. 



 

Ca si investii specifice finantate prin aceasta schema sunt si Centre de colectare prin aport 
voluntar (CAV-uri mici) – Subinvestitia I.1.A precum si Centre integrate de colectare separata prin 
aport voluntar destinate aglomerarilor urbane, printre care este enumerat si Municipiul Craiova – 
Subinvestitia I.1.C. (CAV-uri mari). 

Potrivit ghidului de finantare, un centru integrat de colectare prin aport voluntar asigura cu 
titlu gratuit pentru populatie, colectarea separată a deseurilor menajere care nu pot fi colectate în 
sistem „door-to-door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate în pubelele 
individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri – deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri 
din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii 
uzate, deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradină, deseuri din construcții si 
demolări, etc. 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ (ADI 
ECODOLJ) este o entitate aflata sub controlul UAT-urilor membre, specializata in gestionarea 
activitatilor de salubrizare la nivel judetean, inclusiv la nivelul Municipiului Craiova, avand ca unic 
obiect de activitate gestionarea deseurilor municipale 
 Astfel pentru realizarea Centrului integrat de colectare, la nivelul Municipiului Craiova, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 201648/17.11.2022, solicită darea în 
administrare a terenului în suprafață de 24900 mp (2, 49 ha)  ce face parte din suprafața totală de 
166760 mp, care aparține domeniului public al Municipiului Craiova, situat în Craiova, str. Hanul 
Roșu, nr.53, identificat cu numărul cadastral 214844 înscris în Cartea Funciară nr.214844.  
 Întrucât, imobilul-teren  ce face obiectul prezentului raport face parte din terenul în suprafață 
de 166760 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 214844, este necesară dezmembrarea acetuia în două 
loturi, și anume: 
  - lotul 1 în suprafață de 141757 mp 
                        -lotul 2 în suprafață de 25000 mp;    
           Conform prevederilor art. 60  pct. A lit.h și lit.i din Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura spaţiile 
necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele 
emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi 
dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi 
populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, 
materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri 
de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, precum și spaţii necesare 
pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la populaţie.  
 Potrivit art. 89 alin 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor 
servicii publice.   
  Având în vedere obiectul de activitate al Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și prevederilor art. 92 alin 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ conform cărora„Consiliile locale şi consiliile judeţene pot 
hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în 
condiţiile legii”, considerăm oportună  darea în administrarea  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, a terenului- lotul 2, în suprafață de 25000 



 

mp (2,5 ha), identificat în anexa la prezentul raport, în vederea relizării  obiectivului de investiții 
„Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerării 
urbane în Municipiul Craiova, județul Dolj”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 3- Managementul deșeurilor, Investiția I 1 C, Dezvoltarea, Modernizarea și 
Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau 
nivel de orașe/comune.  
    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 861, art. 867 și art. 870 din 
Codul Civil, art. 89 alin 2, art 92,  art 298  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, art. 60 pct. A lit.h și i din OG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, Referatului de 
aprobare nr.201954/17.11.2022 şi în temeiul art. 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
  1.Dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 166760 mp  având numărul cadastral 
214844, înscris în Cartea Funciară nr. 214844, situat în Craiova str. Hanul Roșu, nr. 53, în două 
loturi, și anume: 
  - lotul 1 în suprafață de 141757 mp 
                        - lotul 2 în suprafață de 25000 mp; 
 2. Darea în administrarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ, a terenului- lotul 2, în suprafață de 25000 mp, menționat la punctul 1 și 
identificat în anexă la prezentul raport, în vederea relizării  obiectivului de investiții „Înființarea 
unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerării urbane în 
Municipiul Craiova, județul Dolj”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 3- Managementul deșeurilor, Investiția I 1 C, Dezvoltarea, Modernizarea și 
Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau 
nivel de orașe/comune.  
 3. Perioada de dare în administrare este până la 31.12.2035, cu posibilitatea de prelungire 
prin acordul părților. 
         4.Predarea- preluarea imobilului-teren prevăzut la punctul 2 se va face pe bază de Protocol de 
predare-primire întocmit între părți în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de 
finanțare.  
          5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a imobilului- teren 
identificat la punctul 1 din prezentul raport şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj și să semneze protocolul  de 
Predarea- preluarea imobilului-teren prevăzut la punctul 2 din prezentul raport. 
          
  
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

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. Daniela Duțu 

 
 

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