
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor in Stația 

de sortare Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management 

integrat al deșeurilor în  județul Dolj” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară, 

        având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 342/08/05.01.2022 al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin care se propune 

spre aprobare tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de sortare 

Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor 

în judetul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 489/06.01.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

- Adresa ADI ECO Dolj nr.2983/26.11.2021; 

- Adresa Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj nr. 597/26.11.2021, 

- Adresa Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene nr.112725/25.11.2021; 

în baza:  

- prevederilor art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

- prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Ordinului nr. 109/2007 al Președintelui ANRSCUP privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

În temeiul art.173 alin. (1) lit. f), art.182 și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de sortare 

Craiova-Mofleni în valoare de 29,36 lei/tona fara TVA, așa cum a fost stabilt prin Anexa 

nr.1 -Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de sortare a 



deșeurilor în Stația de Sortare Craiova-Mofleni și Anexa nr.2-Memoriu tehnico-economic 

de evaluare a cheltuielilor pentru funcționarea stației de sortare Craiova-Mofleni, ce 

constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește  domnul Dorin - Cosmin Vasile, reprezentant al U.A.T. Județul 

Dolj, ca în numele și pentru Județul Dolj, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ valoarea 

tarifului de 29,36 lei/tonă fara TVA si a Conditiilor de administrare a operării temporare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor in județul Dolj”. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Președintelui Consiliului Județean Dolj, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si  

Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități  Dolj. 

 

 

   Nr. ____                                              Adoptată la data de ______________                        

  

 

PREȘEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                         SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI     

     

    DORIN - COSMIN VASILE                          CRISTIAN - MARIAN ȘOVAILĂ   
             

       

 



  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                 SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                PRESEDINTE                                              

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                   DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANARE INTERNATIONALA   

Nr.  342 /05.01.2022 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr.  08/05.01.2022                                                    
          

REFERAT 

  

de aprobare a proiectului de hotarare privind  aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a 

deseurilor in Statia de sortare Craiova-Mofleni in cadrul proiectului “Sistem de management 

integrat al deseurilor in  judetul Dolj” 
   
            Consiliul Judetean Dolj continua implementarea proiectul „Sistem de management integrat al 

deseurilor in judetul Dolj”, respectiv implementeaza faza II  a acestuia denumita “Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”.” 

            In data de 31.10.2019 prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 231 s-a infiintat Serviciul 

public de Salubrizare al Judetului Dolj, serviciu cu personalitate juridica care are ca obiect principal de 

activitate „tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase”. A fost necesara crearea acestui serviciu in 

vederea operarii temporare  a instalatiilor pana la momentul finalizarii achizitiei publice si atribuirea  

contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri realizate prin SMID, 

data fiind urgenta operarii instalatiilor de deseuri. 

Prin Hotararea nr.292/17.12.2021, Consiliul Judetean Dolj a aprobat infiintarea Directiei Judetene 

de Servicii Publice si Utilitati Dolj, care este o institutie publica de interes judetean, avand ca obiect 

principal de activitate servicii de salubrizare. Directia Judeteana de Servicii Publice si Utilitati Dolj a 

preluat intreg activul si pasivul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj si al Serviciului Public de 

Salubrizare al Judetului Dolj, institutii publice care se vor desfiinta la data de 01.02.2022.  

            S-a emis Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 prin care s-a dat in administrare 

temporara atat statia de compostare si sortare Mofleni  realizata in cadrul contractului 

22/20.02.2015-CL1– „Proiectare si executie de lucrari pentru construirea unei statii de sortare si a unei 

statii de compostare a deseurilor biodegradabile la Mofleni Craiova”, cat si Statiile de compostare si 

transfer din jud. Dolj realizate in cadrul contractului de proiectare si lucrari nr. 148/22.12.2015 

CL2–„Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, 

Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane neconforme din Calafat, 

Filiasi, Segarcea”  incheiate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Dolj” catre Serviciul Public de Salubrizare al judetului Dolj, in momentul de fata catre Directia Judeteana 

de Servicii Publice si Utilitati Dolj. 

              In cadrul  contractului de proiectare si lucrari nr. 22/20.02.2015-CL1– „Proiectare si executie de 

lucrari pentru construirea unei statii de sortare si a unei statii de compostare a deseurilor biodegradabile 

la Mofleni Craiova” a fost realizata o Statie de Sortare dimensionata pentru o capacitate de 44000t/an de 

deseuri solide municipale reziduale  si o Statie de compostare a deseurilor organice biodegradabile cu o 

capacitate de 18000t/an.  

             Dupa expirarea perioadei de notificare a defectelor,  in data de 21.03.2019 a fost semnat procesul-

verbal de Receptie finala a lucrarilor nr.1, comisia de receptie constatand ca investitia s-a comportat 



corespunzator in perioada de notificare a defectelor, respectiv de la terminarea ei pana la momentul 

receptiei finale. Astfel, dupa ce  bunurile imobile si mobile  realizate in cadrul contractului CL1 au fost 

declarate de interes public judetean si incluse in domeniul public al judetului, prin Hotararea nr. 

64/26.03.2020, investitia a fost data in administrare operatorului de instalatii, in acest caz Serviciul public 

de Salubrizare al Judetului Dolj, temporara, pana la momentul desemnarii unui operator prin sistemul de 

achizitii publice. 

 Prin adresa nr. 597/26.11.2021, Serviciul Public de Salubrizare al Judetului Dolj  a inaintat 

documentatia privind stabilirea tarifelor aferente operarii temporare a Statiei de Sortare de la Mofleni, in 

vederea supunerii spre aprobare . 

In aceasta adresa, se precizeaza faptul ca tarifele si memoriile tehnico-justificative aferente au  fost 

determinate in conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificarea a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 

localitatilor. 

 In ceea ce priveste amortismentele aferente capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, mentionam ca bunurile, fiind proprietate publica a judetului nu se amortizeaza. In 

conformitate cu adresa Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, inregistrata la sediul Consiliului 

Judetean Dolj cu nr. 27033/25.11.2021 costul redeventei este 0. 

 In fundamentarea pretului, Serviciul Public de Salubrizare al Judetului Dolj  arata ca tarifele au 

fost determinate luand in calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activitatii de sortare, 

reglementat de art. 2 alin. (3), lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localitatilor.  

Activitatea desfasurata vizeaza operarea si administrarea statiei de sortare Craiova-Mofleni, 

valorificarea materialelor reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-

Mofleni.  

Fundamentarea tarifelor aferente s-a facut pe baza consumurilor normate de combustibil, 

lubrifianti, materii prime si materiale, utilitati, respectiv energie, apa si/sau gaze in scop tehnologic si a 

preturilor acestora in vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum si a celorlalte elememte de cheltuieli 

necesare prestarii activitatii respective. De asemenea, au fost luate in calcul cantitatile comunicate de ADI 

ECODOLJ, respectiv de 14670, 20 tone/an. Aceasta cantitate reprezinta totalul cantitatilor estimate a intra 

in Statia de Sortare Craiova-Mofleni din zonele 1 si 4, din care 13170,20 tone reprezinta cantitatile 

estimate de deseuri reciclabile menajere, iar 1500 tone reprezinta cantitatile estimate de deseuri reciclabile 

similare. De asemenea, au fost avute in vedere  cheltuielile de productie, exploatare, intretinere si 

reparatii, a costurilor de protectie a mediului, a costurilor de securitate si sanatate in munca, a cheltuielilor 

de depozitare a deseurilor 

 In determinarea tarifelor s-au avut in vedere costurile pentru derularea activitatilor specifice in 

vederea asigurarii urmatoarelor obligatii: 

a) Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, 

gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea 

si combaterea incendiilor. 

b) Exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de 

complexitatea instalatiei si specificul locului de munca. 

c) Respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin hotararea de dare in administrare 

si precizati in Regulamentul serviciului de salubrizare. 

d) Respectarea obligatiilor impuse prin hotararea de dare in administrare. 

e) Prestarea activitatilor pe raza judetului Dolj, preluarea cantitatilor de deseuri municipale furnizate, 

conform autorizatiilor de mediu. 

f) Aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de 

operare. 



g) Elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte propria si cu terti. 

h) Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operative a 

acestora. 

i) Evidenta orelor de functionare 

j) Tinerea unei evidente a gestiuniideseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritatilor 

competente, conform reglementarilor in vigoare. 

k) Personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract. 

l) Conducerea operative prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie. 

m) Dotare cu instalatii si echipamente specific necesare pentru prestarea activitatii. 

In statia de sortare este prevazuta sortarea deseurilor reciclabile colectate separat din deseurile 

municipale atat de la populatie, cat si din sectorul comercial, institutii si industrial. 

    In cadrul  statiei sunt sortate deseurile de hartie/carton, plastic si metal. Pentru fractia sticla, statia 

de sortare serveste doar ca amplasament de stocare temporara. 

Pe site-ul Consiliului Județean Dolj, la adresa www.cjdolj.ro a fost publicata spre  consultare publică 

documentația privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de sortare 

Craiova - Mofleni realizata în cadrul proiectului  Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul 

Dolj, Fișa pentru stabilirea tarifelor si Modelul de hotărâre. 

  Avand in vedere cele precizate mai sus,  propunem aprobarea proiectului de hotarare privind: 

- Aprobarea valorii tarifului la 29,36 lei /tona fara TVA pentru activitatea de sortare, cu mentiunea 

ca acesta este fundamentat in conformitate cu datele tehnice ale Statiei de Sortare Mofleni si cu 

Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.  

- Imputernicerea  domnului Dorin Cosmin Vasile, reprezentant al U.A.T. Judetul Dolj, ca în numele 

și pentru Judetul Dolj, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ valoarea tarifului de 29,36 lei/tona fara 

TVA  si a Conditiilor de administrare a operarii temporare a instalatiilor de gestionare a deseurilor 

municipale realizate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 

Dolj”. 

      Anexam:   

- proiectul de hotarare.    

- Anexa 1 – fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de sortare a deseurilor 

in Statia de sortare Craiova-Mofleni 

- Anexa 2- Memoriu tehnico-economic de evaluare a cheltuielilor pentru functionarea statiei de 

sortare Craiova-Mofleni 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Baluta                                                                                                              Cristian Bala 

 

                                                                                                                                         Intocmit, 

                                                                                                                                         Viviana Marica 

 

 

 

http://www.cjdolj.ro/
https://www.cjdolj.ro/dm_dolj/site.nsf/atasament/482DDEBBF8C610E4422587AC002FF681/$FILE/HCJ%20Dolj%20apobare%20tarife%202.docx?Open


CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 489/06.01.2022 

            VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

         Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a 

deșeurilor în stația de sortare Craiova-Mofleni în cadrul proiectului ,,Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Dolj,,. 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor în stația de sortare Craiova-Mofleni în cadrul 

proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a 

deșeurilor în stația de sortare Craiova-Mofleni în cadrul proiectului ,,Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Dolj,,. 

          2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- art.7 alin.(1) si alin .(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala în administrația 

publică, republicată; 

- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Ordinului nr.109/2007 al Președintelui ANRSCUP privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților;. 

-art.173 alin.(1), lit. f), art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

       

 

 

       Avizat                                                                               Întocmit   

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,                  CONSILIER JURIDIC  

                       Daiana STOICA                                                   Mioara-Veronica Manea 
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