
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, pentru anul 2022  

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 6757/16.03.2022 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 6866/17.03.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 11 lit. b) din statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, hotărârea nr. 3 a 

Adunării Generale a Asociației, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 182 şi al art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

  

  HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă cotizaţia Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, pentru anul 2022. 

Art. 2 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. 

  

 

 

 Nr. _____                                                       Adoptată la data de  _______ 2022 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

DORIN COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

 

CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ               PREŞEDINTE, 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                       

SERVICIUL BUGET-VENITURI           DORIN COSMIN VASILE 

Nr. 6757 / 16.03.2022                                                      

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ pentru anul 2022 

 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ, prin adresa nr. 786/16.03.2022 (înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr. 6750/16.03.2022), în conformitate cu art.11 lit.b) din statutul Asociaţiei, în 

temeiul art. 90 alin. (1), al art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) şi al art. 182 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, solicită aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ pentru anul 2022. 

Activitatea Asociaţiei s-a extins în mod considerabil începând cu anul 2021 

(odată cu intrarea în operare a Muncipiului Craiova în anul 2021 şi a Oraşului Filiaşi 

în sfera de responsabilitate a A.D.I. ECODOLJ încă din anul 2020 după încetarea 

înainte de termenele prevăzute în Proiectul SMID Dolj a contractului cu Retim 

Timişoara SA) şi se va extinde şi mai mult începând cu anul 2022, cel puţin din 

punctul de vedere al necesităţii supravegherii şi monitorizării operatorilor (operatorul 

de colectare, cel de administrare instalaţii şi operatorul depozitului) odată cu:  

• obligativitatea creşterii gradului de colectare separată a deşeurilor reciclabile şi 

necesitatea extinderii colectării din poartă în poartă în mediul rural pentru acest 

tip de deşeu; 

• intrarea în operare a staţiilor de gestionare a deşeurilor din judeţ;  

• suplimentarea fluxului de deşeuri existent cu colectarea, transportul, transferul şi 

tratarea deşeurilor biodegradabile (activitate obligatorie conform Legii 

181/2020); 

• creşterea considerabilă a activităţilor de realizare a dosarelor de trasabilitate 

pentru decontarea costurilor cu colectarea, transportul, transferul, sortarea şi 

valorificarea ambalajelor din deşeurile reciclabile din Craiova; 

• necesitatea soluţionării debitelor mari pe care le înregistrează UAT-urile către 

operatori datorate de gradul redus de colectare a taxelor de salubrizare de la 

generatorii de deşeuri; 

• nerespectarea de către generatorii de deşeuri, persoane fizice şi juridice din aria 

judeţului Dolj a legislaţiei din domeniul deşeurilor (nu se colectează 

corespunzator pe fracţiile impuse de lege, nu se plătesc taxele, nu se incheie 
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contracte de salubrizare de către persoanele juridice, se abandonează înca 

deşeuri pe domeniul public etc.; 

• necesitatea asigurării suportului pentru organizarea de către unităţile 

administrativ-teritoriale a punctelor de returnare a ambalajelor pentru Sistemul 

de Garanţie Returnare (SGR);  

• gestionarea costurilor pentru tariful de gestionare, compensat şi stabilit de 

administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor în funcţie de modalitatea de preluare a ambalajelor 

SGR returnate; 

• acordarea de sprijin unităţilor administrativ teritoriale din judetul Dolj în:  

- asigurarea de spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, 

ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul 

Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi 

dezvoltarea în mod corespunzator a centrelor înfiinţate potrivit prevederilor 

art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea 

de a se debarasa, fară plată, de deşeuri de hartie şi carton, sticlă, metal, 

materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, 

inclusiv saltele şi mobilă; 

- asigurarea de spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor 

periculoase provenite de la populaţie;  

- asigurarea informării locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare 

pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 

localităţilor, inclusiv cu privire la centre; 

- asigurarea informării locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare 

pe site-ul propriu cu privire la: 

a) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a 

deşeurilor în spaţiile prevăzute; 

b) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 

c) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în gospodării; 

d) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării 

acestora; 

Ca o necesitate pentru pentru acoperirea tuturor acestor activităţi, organigrama 

s-a extins şi reorganizat la 33 de posturi.  

Pentru acoperirea costurilor de funcţionare, raportat la necesităţile 

administrative ale Asociaţiei (creşterea costurilor la combustibil, la energie electrică 

şi alte utilităţi) şi la modificările privind salariul minim garantat, care au intrat în 

vigoare începând cu ianuarie 2022, există un deficit de finanţare la nivelul Asociaţiei 

de 709.184 lei, pentru: 

- asigurarea cheltuielior materiale aferente (cheluielile de asigurare a suportului 

logistic pentru salariaţi - consumabile, combustibil pentru asigurarea monitorizării, 

utilităţi); 

doc:1150000503/18


3 

 

- alinierea echitabilă a salariilor (în contextul necesităţii încheierii contractului 

colectiv de muncă, obligatoriu la nivelul unităţii, raportat la numarul de angajaţi); 

- realizarea activităţilor Asociaţiei prin asigurarea suportului financiar pentru 

auditarea operatorilor din sistem;  

- necesitatea realizării de campanii de informare şi constientizare a locuitorilor 

judeţului Dolj privind colectarea separată;  

- necesitatea achiziţionării de saci pentru colectarea separată. 

Astfel, începând cu luna martie 2022 s-a extins în judeţ colectarea separată a 

deşeurilor reciclabile din poartă în poartă la încă 21 de localităţi (în prima parte a 

anului) cu posibilitatea extinderii numărului, în funcţie de cerere şi de gradul de 

colectare şi al celorlalte localităţi, iar operatorul nu poate asigura integral 

contravaloarea sacilor care vor fi distribuiţi, umând sa fie suportaţi şi din bugetul 

Asociaţiei. 

În aceste condiţii, raportat la constrângerile financiare din anul acesta cu care 

se confruntă bugetele administraţiilor locale din judeţ (comune şi oraşe), în Adunarea 

Generală a Asociaţilor s-a luat hotărârea de suplimentare a cotizaţiei de către Judeţul 

Dolj, de la 990.816 lei/an (aprobata la nivelul anului 2018) la 1.700.000 lei/an, pentru 

acoperirea necesităţii de finanţare a Asociaţiei, sume care să fie repartizate în bugetul 

Asociaţiei pentru asigurarea  corespunzatoare a cheltuielilor cu: 

- campanii de informare şi constientizare a locuitorilor judeţului Dolj privind 

colectarea separată;  

- asigurarea necesarului de saci pentru extinderea colectării separate la cel 

puţin 21 de localităţi din mediul rural; 

- asigurarea costurilor administrative aferente funcţionării aparatului tehnic 

(asigurarea combustibilului pentru deplasarea monitorilor, realizarea unor audituri de 

performanţă ale operatorilor, acoperirea costurilor actuale cu combustibilul şi 

utilităţile – curent, gaze);  

- implementarea măsurilor privind contractul colectiv de muncă. 

Astfel, în Adunarea Generală a Asociaţilor, în cadrul şedinţei din data de 

28.02.2022 a fost aprobată majorarea cotizaţiei anuale aferentă Consililui Judeţean 

Dolj la suma de 1.700.000 lei/an începând cu luna martie 2022.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 24 din Statutul 

Asociaţiei şi prevederile art. 28 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Asociaţiei se propune aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ pentru anul 2022. 

 

 

   

 

             DIRECTOR EXECUTIV,         

                   MARIAN MECU                             

                  ÎNTOCMIT,      

  CISMARU VALENTIN    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 6866/ 17.03.2022                           VIZAT 

      DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Dolj în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, 

pentru anul 2022 

 

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 cotizației Județului Dolj 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ, pentru anul 2022, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cotizației Județului Dolj în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomuntară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, pentru anul 

2022 

 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. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 11 lit. b) din statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, hotărârea nr. 3 a Adunării 

Generale a Asociației; 

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

ȘEF SERVICIU JURIDIC           

                    Daiana Stoica            

                                                                                                                   Întocmit 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC 

                                                        Bărăgan Simona                                                                                                  




