ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind darea
în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Dolj,,

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 333/07/05.01.2022 al Direcției
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională,
Unitatea pentru Implementarea Proiectului “Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 485/06.01.2022 şi avizul
comisiilor de specialitate;
în baza:
-Memorandumului din 20.12.2019 cu tema ,, Aprobarea soluțiilor temporare
privind delagarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate
finanțate din fonduri europene, în domeniul deșeurilor, astfel încât eligibilitatea
cheltuielilor deja efectuate să nu fie pericilitată, până la finalizarea procedurii
competitive,,;
-Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.99/2020 privind darea în administrare
temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor
municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Dolj,,
- art. 6 alin. (l) lit. e), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 16 și ale art. 17 alin.
(1) și alin. (2) prima teză din Legea serviciului de salubrizare a localităților
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (4), art. 8 alin.(l), alin. (3) lit. d), art. 22 alin 1, alin. 2 lit. a), alin.
3-5, art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (5) și alin. (6) din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 590, art. 591 și art .594 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 143/2015 modificata prin Hotărârea
Consiliului Județean Dolj nr. 272/12.12.2019;
-Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 231/31.10.2019 privind înființarea
Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj;
- Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 292/17.12.2021 privind infiintarea
Directiei Judetene de Servicii Publice si Utilitati Dolj
-art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. m), art. 182 alin.1 şi art. 196 alin.
1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.I- Art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.99/2020 privind darea
în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
,, Se aproba modalitatea de delegare a gestiunii temporare a serviciilor care
fac obiectul dării în administrare Directiei Judeteane de Servicii Publice si Utilitati
Dolj, prin gestiune directa.,,
Art.II - Art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind
darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
,,Activitățile specifice Directiei Judeteane de Servicii Publice si Utilitati Dolj
sunt:
a) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și
energetice a deșeurilor,
b) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeuri municipale și
deșeuri similare;

c) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de
sortare.,,
Art. III - Art. 9 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind
darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
,,Pentru activitatea desfășurată Directia Judeteana de Servicii Publice si
Utilitati Dolj ,, va percepe tarife ce vor fi aprobate ulterior, conform legislației în
vigoare și respectării politicii tarifare prevăzute în proiectul ,,Sistem De
Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj,,.
Art. IV -Prezenta hotarare isi produce efecte incepand cu data de 01.02.2022.
Art.V Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020
privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului
,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,, raman neschimbate.
Art.VI -Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, vor
duce la îndepinire prezenta hotărâre.
Art.VII -Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Dolj, Directiei Judetene de Servicii Publice si Utilitati Dolj și
spre știință ADI ECODOLJ în vederea efectuării procedurilor de mandatare de către
Unitățile Administrativ Teritoriale –Municipii, Orașe, Comune- din județul Dolj.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind modificarea hotararii nr.99/2020 privind darea in administrare
temporara a furnizarii serviciului de operare instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale
realizate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 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.
Ulterior s-a emis Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 prin care s-a dat in administrare
catre Serviciul Public de Salubrizare al judetului Dolj 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”.
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.
In conformitate cu dispozitiile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
,,(1)Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor
articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.
(2)Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a unui act normativ se nominalizează
expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se formulează
utilizându-se sintagma "se modifică şi va avea următorul cuprins:", urmată de redarea noului text.
(3)Procedeul de a se menţiona generic, în finalul unui act normativ, că un alt act normativ conex
sau texte din acel act "se modifică corespunzător" trebuie evitat. De asemenea, nu se utilizează, pentru a
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exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un text. Modificarea trebuie să
cuprindă în întregime textul vizat, cuprins în articol, alineat sau în elementul marcat al unei enumerări.,,
Avand in vedere cele precizate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind
modificarea hotararii nr.99/2020, astfel:
- Se modifica art. 3 din Hot. nr. 99/2020 care va avea urmatorul continut: “Se aproba modalitatea
de delegare a gestiunii temporare a serviciilor care fac obiectul darii in administrare catre Directia
Judeteana de Servicii Publice si Utilitati Dolj prin gestiune directa”.
- Se modifica art. 4 din Hot. nr. 99/2020 care va avea urmatorul continut: “Activitatile specifice
serviciului public de salubrizare care se dau in administrarea Directiei Judetene de Servicii Publice
si Utilitati Dolj sunt:
a) Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si enegetice a deseurilor,
b) Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseuri municipal si deseuri similar;
c) Sortarea deseurilor municipal si a deseurilor similar in statii de sortare;
- Se modifica art. 9 care va avea urmatorul continut: “Pentru activitatea desfasurata Directia
Judeteana de Servicii Publice si Utilitati Dolj va percepe tarife ce vor fi aprobate ulterior, conform
legislatiei in vigoare si respectarii politicii tarifare prevazute in proiectul Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj”
Precizam ca celelalte prevederi al H.C.J. nr.99/2020 privind darea în administrare temporară a
furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul
proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” raman neschimbate
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 485/06.01.2022
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
99/2020 privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 99/2020 privind darea în
administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a
deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Dolj,, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat
următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
99/2020 privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul 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:
-Memorandumului din 20.12.2019 cu tema ,, Aprobarea soluțiilor temporare privind
delagarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanțate din fonduri
europene, în domeniul deșeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie
pericilitată, până la finalizarea procedurii competitive,,;
-Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.99/2020 privind darea în administrare temporară a
furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul
proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,,;
- art. 6 alin. (l) lit. e), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 16 și ale art. 17 alin. (1) și alin. (2)
prima teză din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (4), art. 8 alin.(l), alin. (3) lit. d), art. 22 alin 1, alin. 2 lit. a), alin. 3-5, art. 23 alin.
(1) și alin. (2) și art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităti publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 590, art. 591 și art .594 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 143/2015 modificata prin Hotărârea Consiliului
Județean Dolj nr. 272/12.12.2019;
-Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 231/31.10.2019 privind înființarea Serviciului Public
de Salubrizare al Județului Dolj;
- Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 292/17.12.2021 privind infiintarea Directiei Judetene
de Servicii Publice si Utilitati Dolj
-art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile 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
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Daiana STOICA
Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Marius PETRESCU

