
 

 

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. 
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  PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 
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