
 

 

HOTĂRÂRE 

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. 171797/10.06.2020 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. 17209/10.06.2020 şi avizul 

comisiilor de specialitate;                                                        

în baza dispozițiilor: 

-Memorandumul 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,,; 

- art. 6 alin. (l) lit. e), h), 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, 1^1, 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.867-870 din Noul Cod Civil;  

- art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

- Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

-Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.231/31.10.2019 privind înființarea 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj;   

-Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.143/2015 modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.272/12.12.2019; 
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în temeiul art.173 alin. (1) lit. d), alin.4 lit.b), art.182 alin.1 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 Studiul de oportunitate privind darea în administrare 

temporară către Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj  a serviciilor privind 

operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 

proiectului ,,Sistem De Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj,,,  

conform Anexei 1 la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 

Art.2 –(1)Durata dării în administrare este  temporară până la data prevăzută în 

ordinul de începere a activității pentru noul operator, desemnat ca urmare a atribuirii 

contractului de delegare a instalațiilor în urma finalizării licitației publice organizate 

de ADI ECODOLJ. 

(2) Data intrării în vigoare a administrării o reprezintă data semnării procesului 

verbal de predare –preluare a  bunului/bunurilor ce constituie obiectul administrării. 

 

Art.3- Se aproba  modalitatea de delegare a gestiunii  temporare a serviciilor 

care fac obiectul dării în administrare către Serviciul Public de Salubrizare al 

Județului Dolj prin gestiune directă . 

 

Art.4- Activitățile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în 

administrarea Serviciului Public de Salubrizare al Județului 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. 5- Obiectivele și sarcinile ce revin revin operatorului de drept public cu 

privire la prestarea serviciului de salubrizare sunt următoarele : 

 

a)    îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; 

b)  susținerea dezvoltării economico-sociale a județului Dolj și a tuturor 

unităților administrativ teritoriale din acesta; 

c)    promovarea calității și eficienței Serviciului; 

d)    dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și 

eficiență; 

f)    protecția și conservarea mediului înconjurător șia sănătății populației; 

g)   respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la 

salubrizarea localităților. 



 

Art.6- Desfășurarea activității se face în baza Regulamentului de salubrizare al 

județului Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.143/2015 

modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.272/12.12.2019, conform 

Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 

Art.7- Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al 

Județului Dolj, conform Anexei nr.3 la prezenta hotarâre, ce constituie parte 

integrantă din aceasta. 

 

Art.8- Se aprobă Indicatorii de performanță ai Serviciului de salubrizare 

conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

Art.9 – Pentru activitatea desfășurată Serviciul Public de Salubrizare al 

Județului 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.10- Bunurile ce se dau în administrare fac parte din domeniul public al 

Județului Dolj  și sunt identificate în Anexa nr.5 la prezenta hotarâre, ce constituie 

parte integrantă din aceasta. 

 

Art.11- Se aprobă Condițíile de administrare a operării temporare a instalațiilor 

de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem De 

Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Dolj ale serviciului de salubrizare,, 

conform Anexei nr. 6 la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 

Art.12- Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj vor duce la îndepinire prezenta 

hotărâre. 

 

Art.13-Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Dolj, Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj și spre 

știință ADI ECODOLJ în vederea efectuării procedurilor de mandatare de către 

Unitățile Administrativ Teritoriale –Municipii, Orașe, Comune- din județul Dolj. 

 

 

Nr. _____                        Adoptată la data de  _______ 2020 

 

 

  PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

ION PRIOTEASA                                                               ANDA NICOLAE 
 



DIRECTIA AFACERI EUROPENE,                                         SE APROBA, 

DEZVOLTARE REGIONALA,      PRESEDINTE 

PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA                          

Nr. 17197/10.06.2020                                                   ION PRIOTEASA 

Unitatea pentru Implementarea Proiectului  

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” 

  Nr.362/10.06.2020                                     

                           

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare 

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 Judeţean Dolj este beneficiarul unei investiţii co-finanţate prin Programul 

Operational Sectorial (POS) Mediu 2007-2013 si Programul Operational 

Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pentru implementarea unui Sistem de 

Management  Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivelul întregului judeţ Dolj, care 

presupune investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii actuale de gestionare a 

deșeurilor, respectiv pentru colectarea şi transportul deșeurilor, tratarea şi eliminarea 

deșeurilor. 

Cadrul institutional aplicabil serviciului de salubrizare este format din: 

• Sistemul de management integrat al deşeurilor, la nivel judeţean, inclusiv 

aspectele legate de drepturile de proprietate asupra acestuia  

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

• Contractele de lucrări pentru construirea elementelor componente ale 

sistemului de management integrat al deşeurilor în faza de implementare a 

proiectelor de investiţii, precum şi 

• Contractele de delegare a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de 

salubrizare și operare a SMID în etapa operaţională a proiectelor. 

Programele POS MEDIU 2007-2013, POIM 2014-2020 precum si regulamentele 

aplicabile au impus, la momentul aprobarii proiectelor, ca infrastructura creata prin 

proiect sa fie operata de catre operatori selectati prin proceduri competitive  de 

achizitie publica in scopul evitarii incidentei ajutorului de stat.  Astfel, proiectele sunt 

considerate finalizate  odata cu delegarea operarii prin procedura de achizitie publica 

competitiva.  

În anul 2009 s-a înființat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECODOLJ, 

din care fac parte toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului care în numele 

tuturor UAT-urilor din județul Dolj trebuia să deruleze toate procedurile competitive 



de achiziție publică pentru desemnarea operatorului de colectare și transport și cel de 

operare a instalațiilor realizate prin proiect.  

Astfel, pentru operarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor 

municipale a fost încheiat contractul cu Asocierea S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE - S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. din data de 22.05.2018 

Delegarea gestiunii serviciului public de operare a instalaţiilor de deşeuri din 

cadrul judeţului Dolj reprezintă o alta componentă a implementării Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în judeţul Dolj, în scopul diminuării 

impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul 

necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de faţă, precum şi în scopul 

conformării cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniu. 

Instalatiile de deseuri realizate in cadrul proiectului si care trebuie operate, sunt: 

Statie de Transfer Filiasi 

Statie de Transfer Bailesti 

Statie de Transfer Dobresti 

Statie de Transfer Calafat 

Statie de Sortare Craiova-Mofleni 

Statie Compostare Craiova-Mofleni 

Statie Compostare Calafat 

 

Pentru activitățile de operare a celor patru stații de transfer, a stației de sortare și a 

celor două stații de compostare realizate prin Proiect s-a ales optiunea de atribuire a 

unui singur contract pentru delegarea gestiunii operării instalaţiilor de deșeuri 

realizate prin Proiect, de către ADI ECODOLJ în numele și pe seama UAT deservite, 

în baza unui mandat special acordat de membrii săi, în condiţiile legii a organizat 

începand cu anul 2017 prima licitatie, publicată în SEAP pe 23.11.2017 și anulată pe 

03.01.2019. 

Astfel procedura a fost reluată și în data de 21.10.2019 AGA ADI ECODOLJ a 

aprobat documentaţia de atribuire, în data de 19.12.2019 s-a publicat în SICAP cu 

numărul PC1001416, însă un operator economic interesat a depus contestaţie la 

instanța de judecată, dosar ce se află în curs de soluționare, iar data depunerii 

ofertelor s-a decalat la 29.07.2020.  

Avand in vedere cele de mai sus, se preconizeaza ca atribuirea contractului catre 

un operator de gestionare a deseurilor va mai dura o perioada considerabila de 

timp.  

Punerea in operare a statiilor a fost afectata de prelungirea procesului de selectare a 

unui operator, iar imposibilitatea utilizarii infrastructurii construite determina 

probleme majore pentru institutiile implicate si populatia judetului Dolj, ca de 

exemplu: 



- Deteriorarea echipamentelor existente si neoperate, ceea ce poate genera 

costuri considerabile pentru Consiliul Judeţean Dolj, si care pot fi evitate 

prin începerea operării; 

- Taxa de salubritate pentru populație creste peste limita de suportabilitate; 

- Riscul de neindeplinire a condiţiei asumate de catre beneficiar prin 

contractul de finanţare cu privire la funcţionalitatea SMID; 

- Riscul de neindeplinire a ţintelor de mediu asumate atât la nivel naţional, de 

România prin Tratatul de Aderare cât şi de UAT Dolj. 

Pentru rezolvarea temporara a acestui tip de situatie, care nu este specifica doar 

judetului Dolj, Ministerul Fondurilor Europene a propus solutii printr-un 

Memorandum care vizeaza punerea in operare a instalatiilor realizate prin proiectele 

finantate prin POIM 2014-2020.  Mentionam ca si anterior, pentru POS MEDIU 

2007-2013, Guvernul Romaniei  a aprobat Memorandumul nr. 

20/9876/MB/29.05.2017 cu  aceeasi tema. 

Astfel, pentru actualul POIM 2014-2020, a fost aprobat in data de 20.12.2019  

Memorandumul cu tema „Aprobarea unor solutii temporare privind delegarea 

serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finantate din 

fonduri europene, in domeniul deseurilor, astfel incat eligibilitatea cheltuielilor 

deja efectuate sa nu fie periclitata, pana la finalizarea procedurii competitive”.  

Prin acest memorandum s-au propus doua solutii: 

- a) operarea temporara  a centrului de management integrat printr-un 

operator propriu al Consiliului Judetean pana la finalizarea procedurii de 

atribuire; 

- b)  delegarea temporara a operarii (in temeiul art.104 alin.1 lit.c) din Lg 

98/2016 privind achizitiile publice catre un operator privat pana la 

finalizarea procedurii de atribuire. 

Pentru judetul Dolj, optiunea pentru rezolvarea temporară a acestei situații și în 

vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin proiect, consta in operarea 

infrastructurii prin operatorul propriu al Consiliul Județean, prin darea în 

administrare temporară a operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj 

prin intermediul gestiunii directe reglementate de Legea 51/2006. 

Astfel, tinand cont de Memorandumul amintit mai sus si de urgenta operarii 

instalatiilor de deseuri, in data de 31.10.2019 prin Hotararea Consiliului Judetean 

Dolj nr. 231 s-a infiintat Serviciul Public de Salubrizare al Judetului Dolj, cu 

personalitate juridica care are ca obiect principal de activitate „tratarea si eliminarea 

deseurilor nepericuloase”, care va prelua operarea statiilor pana la momentul 

finalizarii achizitiei publice.  

Legea 51/2006 , la art.23 prevede ca “Raporturile juridice dintre unităţile 

administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii 

regionali, după caz, sunt reglementate prin: 



a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi 

publice către operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. a), 

respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice către 

operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe”; 

Potrivit art. 28 din Legea 51/2006 coroborat cu art. 590, 591 și 594 din Codul 

Admninistrativ ,, gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile 

deliberative și executive, în numele UAT-ului pe care îl reprezintă își asumă și 

exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu 

privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați publice, respectiv administrarea, 

funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora”. De 

asemenea, conform art. 28 alin.2 din Legea 51/2006 ,, gestiunea directă se realizează 

prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la 

art.2 lit. g), respectiv h) fără aplicarea Legii 98/2016, Legea 99/2016 și Legea 

100/2016, care pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, 

înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după 

caz prin hotărâri ale autorităților deliberative ale UAT-urilor respective”, 

iar  alin. 5 precizeaza “Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) îşi desfăşoară activitatea 

în baza unei hotărâri de dare în administrare care trebuie să conţină prevederi 

detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile acestora cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de utilităţi publice aferent.” 

De asemenea, pentru operarea temporară conform Memorandumului din 

20.12.2019, trebuie îndeplinite o serie de condiții care să asigure Comisia 

Europeană și Direcția Generală de Programe Europene Infrastructură Mare din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene cu privire la îndeplinirea obigațiilor asumate prin 

proiect, respectiv: 

1. Demararea procedurii competitive de achiziție pentru operarea 

infrastructurii: condiție îndeplinită,  având în vedere că la această dată procedura 

este in derulare; 

2. Demonstrarea situației de urgență care să necesite adoptarea soluției temporare 

de operare a infrastructurii atunci când e îndeplinită pentru următoarele considerente: 

conform adresei Ministerului Fondurilor Europene – DGPEIM nr. 47148/05.06.2020 

, conditia privind demonstrarea starii de urgenta se aplica numai in cazul delegarii 

temporara a operarii (in temeiul art.104 alin.1 lit.c) din Lg 98/2016 privind achizitiile 

publice catre un operator privat pana la finalizarea procedurii de atribuire, respectiv 

situatia mentionata la punctul b) din Memorandumul /20.12.2019. 

3. În cadrul soluției adoptate, fluxul deșeurilor trebuie sa fie conform celor 

stabilite în aplicația de finanțare, respectiv să se efectueze colectarea selectivă, 

sortarea și tratarea în instalațiile incluse în SMID din județ:  conditie indeplinita, 

colectarea realizandu-se de catre operatorul desemnat iar statiile de sortare si tratare 

incluse in SMID se regasesc in anexa la acest proiect de hotarare. 

4. Asumarea la nivel adecvat (Hotarare de Consiliu Judetean, Hotarare a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara) a faptului ca adoptarea solutiei este 



temporara, limitata in timp pana la finalizarea procedurii competitive: conditie in curs 

de indeplinire, prin proiectul  de Hotarâre a Consiliului Județean prezentat, UAT-ul 

județul Dolj iși asumă  faptul că operarea infrastructurii prin operatorul public în 

modalitatea aleasă - gestiune directă - este temporară, limitată în timp pâna la 

finalizarea procedurii competitive, urmand ca dupa aprobarea de catre toate UAT 

urile componente, AGA ADI ECODOLJ sa aprobe in consecinta darea în 

administrare temporară a operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj 

prin intermediul gestiunii directe reglementate de Legea 51/2006 pe o perioada 

limitata de timp; 

5. Respectarea politicii tarifare stabilite prin proiect: conform adresei 

Ministerului Fondurilor Europene – DGPEIM nr. 47148/05.06.2020  prin respectarea 

politicii tarifare se intelege respectarea  principiilor care stau la baza functionarii 

serviciilor publice de salubrizare, respectiv principiul acoperirii costurilor de operare 

si investitii cu respectarea limitei de suportabilitate a beneficiarilor serviciilor, 

precum si modificarile legislative introduse prin OUG 74/2018 pentru modificarea si 

completarea Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor de ambalaje si a OUG 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata si modificata prin Legea 31/2019, 

respectiv „plateste pentru cat arunci”, „raspunderea extinsa a producatorului pentru 

deseurile de ambalaje”si „contributia pentru economia circulara” – conditie 

indeplinita, intrucat in proiectul de hotarare si anexele sale, respectarea acestor 

principii este impusa operatorului public, iar ADI ECODOLJ va monitoriza modul de 

indeplinire a acestor obligatii; 

6. Utilizarea contractelor standardizate de operare recomandate de Autoritatea 

de Management, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare 

de Utilitati Publice si Jaspers: condiție îndeplinită, intrucat clauzele actulului 

administrativ în cazul gestiunii directe, respectă clauzele contractului de delegare.  

Ca urmare, proiectul de hotarare de consiliu vizeaza 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” catre Serviciul public de salubrizare al judetului Dolj. Durata darii in 

administrare este pana la momentul ordinului de incepere a activitatii pentru noul 

operator, desemnat ca urmare a atribuirii contractului de delegare a instalatiilor in 

urma finalizarii licitatiei publice organizate de ADI ECODOLJ. 

Astfel urmeaza a se  da in administrare urmatoarele instalatii: 

- Statiile de compostare si sortare Mofleni  realizate 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”,  

- 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”. 

In cadrul  contractului nr. 22/20.02.2015-CL1, au fost realizate la Mofleni, o statie de 

sortare dimensionata pentru o capacitate de 44000t/an deseuri reciclabile, si o statie 

de compostare sa deseurilor organice biodegradabile cu o capacitate de 18000t/an.  

In cadrul contractului nr. 148/22.12.2015 – CL 2, au fost realizate Stația de transfer 

Băilești - cu o capacitate proiectată de 15.000 t/an, Stația de transfer Calafat cu o 

capacitate proiectată de 12.000 t/an, Stația de transfer Filiași - cu o capacitate 

proiectată de 9.500 t/an, Stația de transfer Dobrești - cu o capacitate proiectată de 

11.500 t/an, Statia de compostare Calafat – cu o capacitate proiectata de 5500 t/an.  

Stația de Sortare și Stația de Compostare Mofleni s-au recepționat în anul 2017,  iar 

în anul 2019 s-au recepționat Stațiile de Transfer Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași și 

Stația de Compostare Calafat. 

Bunurile imobile si mobile  realizate in cadrul contractelor de mai sus au fost 

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

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64/26.03.2020.    

Ca urmare, în vederea motivelor sus menționate și în temeiul dispozițiilor legale în 

vigoare reprezentate de OUG nr. 57/2019 privind  Codul Adinistrativ, Legea 

51/2006, OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr 211/2011 si OUG 

196/2005, aprobata si modificata prin Legea 31/2019, prezentul proiect de hotarare a 

Consiliului Judeean Dolj reglementează darea în administrare temporară a sistemului 

de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate în cadrul proiectului 

SMIS, in condițiile exercitării gestiunii directe de către operatorul public, catre 

Serviciul public de salubrizare al judetului Dolj, precum și aprobarea documentației 

prevăzute de lege: studiu de oportunitate, regulamentul serviciului, caietul de sarcini, 

indicatorio de performantă, inventarul bunurilor, astfel că propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

Anexam proiectul de hotarare cu urmatoarele anexe: 

   Anexa1 –  Studiu de oportunitate 

   Anexa 2 – Regulamentul serviciului 

   Anexa 3-  Caietul de sarcini 

   Anexa 4 – Indicatorii de performanta 

   Anexa 5-  Inventarul bunurilor 

   Anexa 6 - Conditii generale 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                  Consilier,                           Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Băluță                                    Ileana Măjină                      Cristian Bălă 

 

               Intocmit, 

                                                                                                                              

Viviana Marica 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre 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 ăn 

județul Dolj,, 

 

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre 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 ăn județul Dolj,, ce intră în competența de 

aprobare a Consiliului Județean Dolj propus de președintele Consiliului Județean 

Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: 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,, 

 

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: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- art.6 alin.(l) lit. e), h), 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, 1^1, 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.867-870 din Noul Cod Civil;  

-art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

-Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

-Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.231/31.10.2019 privind înființarea 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj;   

-Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.143/2015 modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.272/12.12.2019; 

- art.173 alin.(1) lit. d), alin.4 lit.b), art.182 alin.1 şi al art.196 alin.1 lit.a) 

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

completările ulterioare; 

 

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

compartimentului juridic: nu e cazul. 

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii 

de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

           AVIZAT,                                                                           ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU                  CONSILIER JURIDIC, 

     DAIANA STOICA                                               MANEA MIOARA-VERONICA 

 

 
 

 
 
                                                          




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































