
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 

64/2020 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si 

mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Dolj” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

 

       având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 10723/406/28.04.2022 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare    Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin 

care se propune  modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean 

Dolj nr. 64/2020, raportul Serviciului juridic nr. 11610/09.05.2022, precum si 

avizul comisiilor de specialitate; 

- Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes 

public judetean a unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”,  

in temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f.),  art. 182 alin.(1) si art. 196, 

alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se modifica Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020, 

conform anexei la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza: 

- se introduce la poziția 1.10 mentiunea “cabina poartă (container) metalic are 

o suprafață construită de 15 mp, suprafata totala fiind de 32 de mp.” 

-  la poziția. 2.3.6.4.2 - la Banda transportoare - sortare manuala se modifica 

Seria : M1060 – ASM007687. 



- la pozitia 1.1 Utilaje, echipamente si dotari  aferente  obiectivului STATIE 

DE SORTARE MOFLENI, la poziția 2.3.6.4.3 Ansamblu banda transportoare 

cu racleti pentru alimentarea presei de balotat + banda orizontala se 

mentioneaza „serie ansamblu ASM6534, cu valoarea cumulata de 798.336,00 

lei.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 raman 

neschimbate. 

Art. 3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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CONSILIUL JUDETEAN  DOLJ                                                                            Se aproba, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                    

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE                                                       PRESEDINTE, 

CU FINANTARE INTERNATIONALA                                                   DORIN VASILE COSMIN 

Nr. 10723/28.04.2022 

Unitatea pentru Implementarea Proiectului  

Nr. 406/28.04.2022  

 

R E F E R A T 
 

 

 

            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”. 

 Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 64/26.03.2020 au fost declararate de interes public 

judetean unele bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Dolj”,cod SMIS 18378, continuat in cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”,.cod SMIS 2014+ 102122. 

 

Conform art.1 din  HCJ nr. 64/2020 au fost declarate de interes public judetean bunurile imobile 

si mobile dobandite prin contractul de proiectare si lucrari nr. 22/20.02.2015 – „Proiectare si executie de 

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

la Mofleni Craiova” conform Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 64/2020. 

In Anexa nr.1 la Hotararea nr. 64/2020 au fost trecute separat – banda transportoare cu racleti, cu 

valoare de 280.665,00 lei si banda transportoare orizontala, cu valoarea de 517.571,00 lei. Cele doua benzi 

transportoare amintite mai sus reperezinta un ansamblu ce functioneaza impreuna, astfel incat ele trebuie 

trecute in Anexa nr.1 ca „Ansamblu banda transportoare cu racleti pentru alimentarea presei de balotat+ 

banda orizontala, serie ansamblu ASM6534, cu valoarea cumulata de 798.336,00 lei.”   

De asemenea se modifica seria la poziția. 2.3.6.4.2-la  Banda transportoare -  sortare manuala din 

Anexa nr. 1 la HCJ nr.64/2020 , seria corecta fiind Serie : M1060 – ASM007687; 

In ceea ce priveste punctul 1.10 din Anexa nr. 1 din HCJ nr. 64/2020 se va modifica suprafata 

construita care e de 15 mp, in scopul de a clarifica diferenta dintre suprafata totala si suprafata construita, 

astfel : “cabina poartă (container) metalic are o suprafață construită de 15mp, iar suprafata totala ramane 

aceeasi  de 32 de mp”.  

 

Avand in vedere cele precizate mai sus, propunem : 

 

- modificarea Anexei nr. 1 la HCJ nr.64/2020 poziția 1.10 se introduce mentiunea “cabina 

poartă (container) metalic are o suprafață construită de 15mp, suprafata totala fiind de 

32 de mp.” 

- modificarea Anexei nr. 1 la HCJ nr. 64/2020 poziția. 2.3.6.4.2-la  Banda transportoare -  

sortare manuala se modifica Serie : M1060 – ASM007687; 

- modificarea Anexei nr. 1 la HCJ nr. 64/2020 , la pozitia 1.1 Utilaje, echipamente si dotari  

aferente  obiectivului STATIE DE SORTARE MOFLENI, la  2.3.6.4.3 Ansamblu banda  

 



  

 

transportoare cu racleti pentru alimentarea presei de balotat+ banda orizontala, serie 

ansamblu ASM6534, cu valoarea cumulata de 798.336,00 lei.  

 

Anexam alaturat proiectul de hotarare. 

 

    

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                     Manager proiect,                                                                                                                                               

Daniela Băluță                                                                                                        Cristian Bălă 

 

                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                                                  Viviana Marica 



 CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

 Nr. 11610/09.05.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

    Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a 

unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul 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 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a 

unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și 

a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea anexei nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a 

unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul 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. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi 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         

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,      

              Daiana Stoica        

                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                   Cristian Buzata                                            



Anexa la HCJ DOLJ 
 

 
Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 

clasificare1 

Denumirea 
Bunului2 

 
 

Elemente de identificare3 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar4 

( lei) 
Situaţia juridică actuală5 

0 1 2 3 4 5 
6 
 

1 

Obiectiv STATIE DE SORTARE 

si COMPOSTARE MOFLENI, 

compusa din: 

Adresa administrativa: cartier Mofleni, str.Banul 

Stepan, 106, Craiova, jud. Dolj, T53, P575, in 

intravilan 

  

Sistem constructiv: Realizata din structuri 

metalice. Sistemul rutier proiectat este alcatuit din 

strat de uzura, beton asfaltic BA16 de 4 cm 

grosime, strat de mixura asfaltica AB31,5 de 6 cm 

grosime, strat de baza din piatra sparta 15cm 

grosime si strat de fundatie balasat 30cm grosime. 

Structura de rezistenta alcatuita din stalpi si grinzi 

din profile laminate. Pardoseala alcatuite din perna 

balast, folie PVC, sapa de egalizare 10cm, placa de 

beton cu grosime 20cm armate cu 2 raduri de plasa 

sudata STNB, cu strat de acoperire 5cm. 

Invelitoarea este din tabla cutata, fixata prin pane 

din profile zincate. Peretii sunt executati din tabla 

cutata, fixata pe stalpi prin intermediul unor pane 

din profile zincate. Retele de apa, canalizare, 

electrice si SCADA. Imprejmuirea este realizata 

din panouri de plasa sudata dispuse pe stalpi din 

teava rectangulara zincata cu soclu de beton pe 

fundatie de beton 

2017 
20.234.800,91 

 

Contract nr.22/20.02.2015 

Autorizatia de construire 

nr.28/1/14.09.2015, eliberata de 

Consiliul Judetean Dolj 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/26.09.2017, 

avand nr.de inregistrare 

20363/12.10.2017 

 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.03.2019, avand nr.de 

inregistrare 5995/26.03.2019 

 

STATIE DE SORTARE si 

COMPOSTARE MOFLENI se afla 

amplasat pe terenul cu NC/CF 

222492, teren aflat in domeniul public 

al municipiului Craiova si in 

administrarea Consiliului Judetean 

Dolj prin HCL nr.524/2009, HCL 

nr.232/24.06.2010, modificata prin 

HCL nr.282/29.07.2010,  HCL 

nr.317/2014, HCL nr.44/2010 si HCJ 

nr.203/30.09.2010 

 

 1.10. 
Cabina poarta 

 

 

Suprafata:  suprafata construita de 15 mp, iar 

suprafata totala este de 32 mp 

 

Sistem constructiv: alcatuita dintr-un 

eurocontainer asezat pe o structura de rezistenta 

din profile laminate 

2017 151.987,85 

Autorizatia de construire 

nr.28/1/14.09.2015, eliberata de Consiliul 

Judetean Dolj 
 

Proces verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr.1/26.09.2017, avand nr.de 
inregistrare 20363/12.10.2017 

 



 

- Lucrari de terasare 

- Lucrari de beton 

 

Proces verbal de receptie finala 
nr.1/21.03.2019, avand nr.de inregistrare 

5995/26.03.2019 

 
2.3.6.4.3. 

 Ansamblu banda 

transportoare cu 

racleți pentru 

alimentarea presei de 

balotat + banda 

orizonttala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate: buc 1 

Serie : M1020 – ASM007818 

Denumire Banda transportoare cu racleți, Tehnobalt 

CBC 1200 

Tip transportor cu racleta 

Acționare motor electric tip Nord SK 

Capacitate instalată 4 kW 

Protecție motor termo-întrerupător 

Viteză reglabilă da (VFD) 

Viteză 0,1-0,2 m/s 

Lățime bandă 1.200 mm 

Tip bandă EP 400/3 4+2 OIL GM 

Lungime aprox. 15.500 mm 

Înclinare 32° 

Greutate aprox.  5.000 kg 

Garanție 2 ani 

Cantitate: buc 1 

Denumire: Banda transportoare orizontala, 

Technobalt CBC 1200 

Tip: transportor cu lant 

Actionare:motor electric tip Nord,SK 

Capacitate instalata 7,5kW 

Protectie motor;termo-intreruptor 

Viteza reglabila: da (VFD) 

Viteza 0,1-0,2 m/s 

Latime banda 1.200 mm 

Tip banda EP 400/3 4+2 OIL GM 

Lungime 15.559 mm 

Inclinare 32 grade 

Greutate aprox 5000kg 

2017 
798.336,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract nr.22/20.02.2015 

PVRC nr.27/13.05.2016 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/26.09.2017, 

avand nr.de inregistrare 

20363/12.10.2017 

 2.3.6.4.2. 

Banda transportoare -  

sortare manuala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate: buc 1 

Serie : M1060 – ASM007687 

Denumire: Banda transportoare -  sortare manuala, 

Tehnobalt BC 1200 

Tip transportor orizontal de alunecare 

Acționare motor electric 

Capacitate instalată 5,5 kW 

Protecție motor  termo-întrerupător 

Viteză reglabilă da (VFD) 

Viteză 0,1-0,2 m/s 

Lățime bandă aprox. 37.550 mm 

2017 

180.873,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract nr.22/20.02.2015 

PVRC nr.26/13.05.2016 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/26.09.2017, 

avand nr.de inregistrare 

20363/12.10.2017 



 

 

 

 

 

 

Tip bandă EP 400/3 2,5+0 

Lățime curea 1.200 mm 

Piesă curățire 1 buc. 

Piesă curățire în interior 1 buc. 

Greutate aprox.  7.500 kg 

Garanție 2 ani 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 




