
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr. 5 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 judetul Dolj  și 

operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară, 

  având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 2768/117/03.02.2022 al Direcţiei Afaceri Europene, 

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

spre aprobare Actul Adițional nr. 5 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 judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” 

și a tarifelor aferente, raportul Serviciului juridic nr. 2850/03.02.2022, precum si 

avizul comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului 

de salubrizare a localitatilor 

- prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit (acord) din 

28.11.2012 cu modificarile ulterioare și actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 

- Adresa nr. 3233/27.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 

având în vedere necesitatea aprobării Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr. 

370/22.05.2018 Delegare 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  



în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) si  alin. (5) lit. m), art. 182 si art.196 alin (1) lit. a din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adițional nr. 5 la 

Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare 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” și tarifele aferente, conform Anexei. 

Art. 2 Se mandatează dl. Dorin Cosmin Vasile, reprezentant legal în AGA ADI 

ECODOLJ să voteze în Adunarea Generală a Asociaților aprobarea Actului Adițional 

nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare 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, conform Anexei. 

Art. 3 Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației, ca în numele și 

pe seama Consiliului Județean Dolj, să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr. 

370/22.05.2018 Delegare 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, 

conform Anexei. 

Art. 4 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să aprobe  în Adunarea Generală Anexa nr. 1 Programul de 

investitii, Anexei nr. 2  Fisa de fundamentare pentru tarif pentru colectare separata si 

transportul deseurilor menajere, Anexa nr. 3  Cantitati de deseuri reziduale la  Actului 

Adițional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018, ce constitue parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

Nr. ____                                                       Adoptată la data de ______________ 

                      

 

PREŞEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

DORIN COSMIN VASILE                          CRISTIAN MARIAN ŞOVAILĂ 
              



  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                      SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                          PRESEDINTE                                              

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                               DORIN- COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA   

Nr. 2768/03.02.2022 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr. 117/03.02.2022                                                                    
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului 

Adițional nr. 5 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 judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer 

Goicea” și modificarea tarifelor aferente 

            

  ADI ECODOLJ prin adresa nr. 3233/27.12.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu 

nr. 29787/27.12.2020  propune aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr.370/22.05.2018 

“Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 

respectiv colectarea și transportul  deșeurilor muncipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj  

și operarea  stației de sortare și transfer Goicea”si modificarea tarifelor aferente, conform 

documentatiei pe care o ataseaza. 

ADI  ECODOLJ, în urma unei licitații publice a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 

intitulat ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 

judeţul Dolj precum şi operarea staţiei de sortare şi 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 astfel operatorul de colectare si transport al 

deșeurilor la nivelul întregului județ, mai puțin Orașul Filiași. Acest contract a fost modificat prin 

Actul adițional nr. 1/31.01.2020, prin Actul Aditional nr. 2/02.02.2021, Actul adițional nr. 

3/14.07.2021 si prin Actul aditional nr. 4/03.12.2021. 

 Prin adresa nr. 8425/24.11.2021, înregistrata la sediul Asociației cu nr. 2958/25.11.2021, 

operatorul județean - Asocierea Iridex a solicitat modificarea tarifelor aferente contractului nr. 

370/22.05.2018 datorate modificărilor de costuri pe care le înregistrează. 

 Analizând cererea formulata de operator precum si întreaga documentație înaintata se constata 

ca cererea de modificare a tarifelor are mai multe cauze, respectiv:  

- cauze generale, care influențează toate tarifele: 



- creșterea salariului de baza minim  brut pe tara garantat in plata la 2550 lei/luna începând cu 

01 ianuarie 2022 conform prevederilor din HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de 

baza minim brut pe tara garantat in plata; 

- majorarea semnificativa a prețurilor unor elemente importante de cost (liberalizarea energiei, 

creșterea preturilor la combustibil), care au avut impact asupra tuturor cheltuielilor, 

- cauze speciale: 

- suplimentarea numărului de localități din mediul rural unde se face colectarea reciclabilului 

din poarta in poarta fata de punct fix - in cazul colectării si sortării DESEURILOR 

RECICLABILE (sens in care deși se efectuează investiții noi de către operator, se 

înregistrează o scădere de tarif, ca urmarea a creșterii cantităților estimate). 

- adaptarea temporara  modului de colectare a deșeurilor reziduale pentru Municipiul Craiova 

(zona blocuri) din infrastructura existenta in operare la nivelul anului 2022 (sens in care se 

înregistrează creștere de tarif). 

 In consecința, operatorul a invocat incidenta in cauza a Ordinului nr. 109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, art.15 alin. (1) lit. b) şi c) respectiv: 

“b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la 

modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă 

mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; 

c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de 

protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă.”. 

In urma corespondentei purtate pentru fundamentarea tarifelor propuse, dupa verificarea 

conformarii operatorului la solicitarile ADI ECODOLJ, se poate concluziona astfel: 

I. Modificarea tarifului 1.1. si 1.2 pentru colectarea separată şi transportul deşeurilor 

menajere se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) și c) privind modificarea 

tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare din Ordinul ANRSC nr. 

109/2007. 

II. Modificarea tarifelor 1.1.-5.2. aferente serviciului de salubrizare se încadrează în 

prevederile art. 13 privind ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

salubrizare din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.  

Pentru îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare la nivelul județului Dolj și pentru îndeplinirea 

de către Unitățile Administrativ Teritoriale membre ADI ECODOLJ a țintelor privind gradul de 

reciclare a deșeurilor de tip hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, prevăzute de OUG nr. 92/2021 

privind regimul deșeurilor, precum și pentru realizarea măsurilor impuse de Garda de Mediu ca 

urmare controalelor efectuate în ultima perioadă în județ se constata ca: 

 



 În fundamentarea tarifelor 1.1, 1.2, 5.1 și 5.2 s-a avut in vedere: 

1. prezentarea unei fișe de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 1.1 Cantitatea programată 

(menajere reziduale) pentru fundamentarea tarifului fiind de  113,420.66 tone/an.  

2. prezentarea fisei de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 1.2. Cantitatea programată 

(menajere reciclabile) pentru fundamentarea tarifului fiind de 17,068.78 tone/an. 

Totodată, având în vedere că la acest moment colectarea deșeurilor reciclabile de tip 

hârtie/carton/plastic/metal este implementată prin colectarea din poartă în poartă în 21 de localități din 

mediul rural, costurile cu sacii necesari fiind deja fundamentați în tariful 1.2 aprobat la acest moment, 

operatorul a avut in vedere pentru tariful 1.2 propus luarea în calcul a încă 21 de localități rurale în care 

să se implementeze colectarea din poartă în poartă, fără evidențierea costurilor cu sacii necesari (sacii 

urmând să fie puși la dispoziție de ADI ECODOLJ/CJ Dolj), cu luarea în considerare și a investițiilor 

necesare desfășurării activității de colectare.   

3. prezentarea unei fișe de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 5.1 (transfer) care cuprinde 

însumarea totalului cantităților estimate de deșeuri menajere reziduale provenite din zonele 2,3,5 și 6, 

respectiv 28,150.03 tone/an, cu totalul cantităților de deșeuri similare reziduale conform propriilor 

estimări având în vedere experiența acumulată a operatorului până în prezent, precum și refuzul din 

sortare conform indicatorilor. 

4. prezentarea unei fișe de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 5.2 (sortare) care cuprinde 

însumarea totalului cantităților estimate de deșeuri menajere reciclabile generate în județul Dolj, 

respectiv 17,068.78, cu totalul cantităților de deșeuri similare reciclabile conform propiilor estimări 

având în vedere experiența acumulată de operator până în prezent. 

 În fundamentarea tarifelor 2 și 2.1  (agenti economici) s-a avut în vedere: 

1. prezentarea unei fișe de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 2 care cuprinde totalul 

cantităților de deșeuri care urmează a fi colectate conform estimărilor operatorului. 

2. prezentarea unei fișe de fundamentare unice (lei/tonă) pentru tariful 2.1  care cuprinde totalul 

cantităților de deșeuri care urmează a fi colectate conform estimărilor operatorului. 

 

 În vederea fundamentării tarifelor 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 3 și 4 s-a avut in vedere doar 

ajustarea acestora. 

Tototdata s-a prous un centralizator al numărului de operații pe categorie de deșeuri voluminoase, 

având în vedere experianța operatorului și solicităriile cetățenilor până la acest moment cu privire la 

deșeurile voluminoase pe care aceștia le generează. 

 La calcularea tarifelor s-a avut în vedere și Determinarea de Compoziție nr. 8134 din 15.11.2021, 

efectuată conform Contractului nr. 370/22.05.2018, precum și indicatorii de performanță prevăzuți 

în Anexa nr. 5 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. 

 

Avand in vedere cele expuse mai sus, va propunem aprobarea privind mandatarea ADI 

ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr. 5 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 judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor 

aferente. 

 

      Anexam: 

-  proiectul de hotarare. 

- Actul aditional nr.5 la contractul nr. 370/2018 

- Anexa nr. 1- Programul de investitii la Actul aditional nr.5 la contractul nr. 370/2018 

- Anexa nr. 2 Actul aditional nr.5 la contractul nr. 370/2018 

- Anexa nr.3 Actul aditional nr.5 la contractul nr. 370/2018 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                     Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Baluta                                                                                                               Cristian Bala 

 

                                                                                                                                         Intocmit, 

                                                                                                                                      Viviana Marica 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 2850/03.02.2022 

                   VIZAT 

        DIRECTOR EXECUTIV                               

Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea ADIECODOLJ pentru aprobarea 

Actului Adițional nr. 5 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  și operarea  

stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente 

 

 

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 darea în folosință gratuită Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități 

Dolj a imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr.16, județul Dolj propus 

de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea ADIECODOLJ pentru aprobarea 

Actului Adițional nr. 5 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  și operarea  

stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente; 

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. 173 alin. (1) lit. d),  alin.(5) lit. m), art. 182 și 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. 

 

 

   Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

Mioara-Veronica Manea 
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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. 5  

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 Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 

Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 

81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 

Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 

ADI ECODOLJ:  

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 IMPORT EXPORT S.R.L.,  

reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 

comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 

sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 

0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 

funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

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. 3/14.07.2021 și prin 

Actul Adițional nr. 4/03.12.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 1 la 

prezentul Act Adițional.  

Art. 2. Se modifică art. 10 – TARIFE alin. (1) lit. (a) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 

fundamentare (Anexa 2 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 230,64 

lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 710,54 

lei/tona 

mailto:adiecodolj@yahoo.ro
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1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile –

156,35 lei/tona 

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,95 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 

deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 7,37 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 

altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 221,93 lei/operație 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 

neasimilabile celor menajere – 0,16 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 

economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 

deșeuri generate ocazional – 488,88 lei/tonă echivalent a 116,84 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 

economici/instituții – 147,09 lei/tona echivalent a 11,77 lei/mc 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 124,38 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 340,03 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 92,04 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  29,56 lei/tona 

 

Art. 3. Se modifică ARTICOLUL 27 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI 

IN SARCINA DELEGATULUI alin. (3) și alin. (9) care vor avea următorul conținut:  

” … (3) Delegatul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a 

obligaţiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii, în cuantumul stipulat în continuare: 

a) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea- colectarea Deșeurilor cu nerespectarea 

frecvenţei de colectare sau a programelor stabilite în Contract şi în Regulamentul Serviciului; 

b) 1000 lei/caz - neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de 

încărcare; 

c) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea  - nerespectarea rutei si  programului de colectare 

stabilit, atunci când se prestează activitatea de colectare a Deșeurilor; 

d) 2000 lei/caz constatat - utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerinţelor 

tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanţă; 

e) 2000 lei/caz constatat – utilizarea unui vehicul de colectare a deseurilor alocat unui anumit 

tip/categorii de deșeu pentru colectarea altui tip/categorii de deșeu; 

f) 2000 lei/informație solicitată prin contract nefurnizată în termenul stabilit  - netransmiterea 

informaţiilor solicitate către Delegatar/ADI sau altor entităţi în conformitate cu Contractul; 

g) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50%  - acceptarea la staţia de sortare 

şi transfer Goicea a unui tip de Deşeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi 

acceptate la statie, sau care nu îndeplineşte condiţiile stabilite în Autorizaţia de mediu. 

h) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50% - acceptarea de deşeuri care 

provin din afara zonei de colectare 6 Goicea, cu nerespectarea fluxului Deşeurilor prevăzut 

de prezentul Contract sau de la persoane fizice sau juridice. 
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… 

(9) Sumele primite de către Delegatar ca penalităţi vor constitui o sursă de alimentare a 

Fondului IID, excepție sumele primite de către Delegatar ca penalităţi în baza alin. (3) care 

vor constitui o sursă de finanțare a serviciului de salubrizare pentru localitatea în care se 

constată abaterea.” 

Art. 4. Se modifică Anexa 2 la Contract, conform Anexei 3 la prezentul Act Adițional. 

Celelalte prevederi din Anexa 2 la Contract râmân neschimbate. 

Art. 5. 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. 

 

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. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 

 



Anexa 1 la Actul Aditional nr. 5  

  

ANEXA 7 

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

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 

judetul Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea 

 

 Programul de investitii 

Nr. crt Descriere investitii Numar/ buc 

A. Investitii pentru bazele de lucru 

1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazie 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii garare 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport persoane 43 

B. Autospeciale si autoutilitare 

1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 mc) 16 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 mc) 27 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 mc) 2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 1 

C. Alte utilaje si dotari 

1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 

D. Suprastructuri, containere, recipiente, pubele si alte dotari 

1 Suprastructura sideloader 5 



2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

* Corelat  cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 
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Anexa 3 la Actul aditional nr. ____/___________ 

ZONA 

Localitati 

Cantitati 

deseuri 

generate 

(estimate-

tone/an) 

Cantitati  

deseuri 

reziduale 

(estimate 

tona/an) 

Cantitati 

deseuri 

reciclabile 

(estimate 

tona/an) 

Frecventa de colectare a 

deseurilor reziduale (zona 

case) 

Infrastructura pentru deseurile reciclabile (zona 

case) 

ZONA 1 

1 CRAIOVA 
           

72,755.64  

               

61,948.52  

       

10,807.12  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc   

1 Almăj 
                

354.56  

                    

314.68  

              

39.88  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Argetoaia 
                

354.86  

                    

324.80  

              

30.06  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Botoșești-Paia 
                  

57.90  

                      

53.00  

                

4.90  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Brabova 
                  

74.33  

                      

68.03  

                

6.30  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Braloștița 
                

302.35  

                    

276.74  

              

25.61  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Bratovoești 
                

562.06  

                    

498.83  

              

63.23  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Breasta 
                

851.22  

                    

755.47  

              

95.75  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Bucovăț 
                

638.96  

                    

567.08  

              

71.88  
 O data la doua saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Bulzești 
                

156.43  

                    

138.83  

              

17.60  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Calopar 
                

455.74  

                    

404.47  

              

51.27  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cârcea 
             

1,258.34  

                 

1,116.79  

            

141.55  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Carpen 
                  

95.23  

                      

87.16  

                

8.07  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  
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1 Castranova 
                

586.31  

                    

520.36  

              

65.95  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cerăt 
                

642.90  

                    

570.58  

              

72.32  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Cernătești 
                

156.24  

                    

143.01  

              

13.23  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Coșoveni 
                

726.82  

                    

645.06  

              

81.76  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Coțofenii din Dos 
                

457.04  

                    

418.33  

              

38.71  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Coțofenii din Fata 
                

331.54  

                    

303.46  

              

28.08  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Dioști 
                

532.46  

                    

487.36  

              

45.10  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Drăgotești 
                

149.35  

                    

136.70  

              

12.65  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Ghercești 
                

402.98  

                    

357.65  

              

45.33  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Ghindeni 
                

453.42  

                    

402.41  

              

51.01  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Gogoșu 
                  

42.19  

                      

38.62  

                

3.57  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Goiești 
                

432.74  

                    

396.09  

              

36.65  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Grecești 
                

118.56  

                    

108.52  

              

10.04  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 întorsura  
                

161.40  

                    

147.73  

              

13.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Ișalnița 
             

1,036.96  

                    

920.31  

            

116.65  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Leu 
                

838.69  

                    

744.35  

              

94.34  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Lipovu 
                

148.74  

                    

136.14  

              

12.60  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  
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1 Malu Mare 
             

2,207.70  

                 

1,959.36  

            

248.34  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Mischii 
                

365.69  

                    

324.55  

              

41.14  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Murgași 
                

195.65  

                    

173.64  

              

22.01  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Pielești 
             

1,112.69  

                    

987.52  

            

125.17  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Pleșoi 
                  

43.90  

                      

40.18  

                

3.72  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Podari 
             

1,655.96  

                 

1,469.68  

            

186.28  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Predești 
                

256.54  

                    

227.68  

              

28.86  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Radovan 
                

260.77  

                    

231.44  

              

29.33  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Robănești 
                

291.49  

                    

258.70  

              

32.79  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Sălcuța 
                

150.49  

                    

137.74  

              

12.75  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Scăești 
                

235.70  

                    

215.74  

              

19.96  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Seaca de Pădure 
                  

72.20  

                      

66.08  

                

6.12  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Secu 
                  

76.08  

                      

69.64  

                

6.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Segarcea 
             

1,603.34  

                 

1,399.19  

            

204.15  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc   

1 șimnicu de Sus 
             

1,620.56  

                 

1,438.26  

            

182.30  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - 1 pubela                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Sopot 
                

131.99  

                    

120.81  

              

11.18  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Teasc 
                

542.78  

                    

481.72  

              

61.06  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  
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1 Terpezița 
                

112.15  

                    

102.65  

                

9.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Teslui 
                

215.56  

                    

197.30  

              

18.26  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 țuglui 
                

522.79  

                    

463.98  

              

58.81  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

1 Vârvoru de Jos 
                

474.19  

                    

434.03  

              

40.16  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

1 Vela 
                

109.32  

                    

100.06  

                

9.26  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

ZONA 2 

2 Afumați 
                

181.14  

                    

165.80  

              

15.34  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Bailesti 
             

4,513.27  

                 

3,927.22  

            

586.05  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 

container clopot 3mc   

2 Caraula 
                

286.26  

                    

262.01  

              

24.25  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Cioroiași 
                

130.62  

                    

119.56  

              

11.06  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Galicea Mare 
                

498.85  

                    

442.73  

              

56.12  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

2 Galiciuica 
                

185.15  

                    

169.47  

              

15.68  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Ghidici 
                  

85.12  

                      

77.91  

                

7.21  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Giubega 
                

411.53  

                    

365.24  

              

46.29  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

2 Izvoare 
                

100.34  

                      

91.84  

                

8.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Moțăței 
             

1,327.69  

                 

1,178.34  

            

149.35  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

2 Negoi 
                

298.79  

                    

273.48  

              

25.31  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  
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2 Orodel 
                

198.83  

                    

181.99  

              

16.84  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Perișor 
                

283.78  

                    

259.74  

              

24.04  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Plenița 
             

1,094.36  

                 

1,001.67  

              

92.69  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Rast 
                

604.62  

                    

553.41  

              

51.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Siliștea Crucii 
                

135.17  

                    

123.72  

              

11.45  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Unirea 
                

741.83  

                    

679.00  

              

62.83  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Urzicuța 
                

459.32  

                    

407.65  

              

51.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

2 Vârtop 
                

182.27  

                    

166.83  

              

15.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

2 Verbița 
                

106.60  

                      

97.57  

                

9.03  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

ZONA 3 

3 Calafat 
             

3,712.30  

                 

3,227.66  

            

484.64  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 

container clopot 3mc   

3 Cetate 
             

1,419.08  

                 

1,259.45  

            

159.63  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

3 Ciupercenii Noi 
                

596.21  

                    

545.71  

              

50.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

3 Desa 
                

420.92  

                    

385.27  

              

35.65  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

3 Maglavit 
                

735.23  

                    

652.52  

              

82.71  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

3 Piscu Vechi 
                

193.21  

                    

176.85  

              

16.36  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

3 Poiana Mare 
             

1,000.06  

                    

887.56  

            

112.50  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  
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3 Seaca de Câmp 
                

179.65  

                    

164.43  

              

15.22  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

ZONA 4 

4 Brădești 
                

868.49  

                    

770.79  

              

97.70  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

4 Farcaș 
                

192.06  

                    

175.79  

              

16.27  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

4 Melinești 
                

316.99  

                    

290.14  

              

26.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

4 Tălpaș 
                

112.40  

                    

102.88  

                

9.52  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

ZONA 5 

5 Amărăștii de Jos 
                

537.58  

                    

492.05  

              

45.53  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Amărăștii de Sus 
                

126.90  

                    

116.15  

              

10.75  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Apele Vii 
                

150.07  

                    

137.36  

              

12.71  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Bechet 
                

434.00  

                    

379.22  

              

54.78  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 

container clopot 3mc   

5 Călărași 
                

546.18  

                    

484.74  

              

61.44  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

5 Celaru 
                

341.60  

                    

312.67  

              

28.93  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Dabuleni 
             

2,692.40  

                 

2,349.20  

            

343.20  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l sticla - 

container clopot 3mc   

5 Daneți 
                

566.59  

                    

502.85  

              

63.74  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

5 Dobrești 
                

213.34  

                    

195.27  

              

18.07  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Dobrotești 
                  

96.85  

                      

88.65  

                

8.20  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Drănic 
                

451.08  

                    

412.87  

              

38.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  
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5 Gângiova 
                

179.60  

                    

164.39  

              

15.21  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Mârșani 
                

612.18  

                    

560.33  

              

51.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

5 Ostroveni 
                

400.00  

                    

355.00  

              

45.00  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

5 Rojiște 
                

387.41  

                    

343.83  

              

43.58  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

5 Sadova 
                

898.22  

                    

797.18  

            

101.04  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

5 Valea Stanciului 
                

958.96  

                    

877.74  

              

81.22  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

ZONA 6 

6 Bârca 
                

313.63  

                    

278.35  

              

35.28  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

6 Bistreț 
                

263.16  

                    

233.56  

              

29.60  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

6 Cârna 
                

172.27  

                    

157.68  

              

14.59  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

6 Catane 
                

160.43  

                    

146.84  

              

13.59  
 O data pe saptamana  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

6 Gighera 
                

238.34  

                    

218.15  

              

20.19  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

6 Giurgița 
                

334.87  

                    

297.20  

              

37.67  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

6 Goicea 
                

218.08  

                    

193.55  

              

24.53  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc  

6 Măceșu de Jos 
                

102.01  

                      

93.37  

                

8.64  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  

6 Măceșu de Sus 
                

128.05  

                    

117.20  

              

10.85  
 O data la doua saptamani  

 hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 containere 

clopot 1.1 mc  
 

Nota:  Frecventa de colectare a deseurilor reziduale (zona case) se poate modifica în mod justificat cu acordul operatorului. 






































































































































































































































































