
 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ 

 

  Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 13867/461/18.06.2021 al Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin 

care se propune spre aprobare acordarea unui mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, raportul 

Serviciului Juridic nr. 13916/18.06.2021, precum si avizul comisiilor de specialitate; 

 în baza prevederilor art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

a prevederilor art. 6 alin. 1 lit. e, art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 și alin. 3 și art. 13 

alin. 1 lit. b) și alin. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

a prevederilor art. 59 alin. 1 punctul A lit. e) din Legea 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

în baza Contractului de Asociere privind modul de implementare al 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit, 

cu modificările și completările ulterioare, actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, 

a Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj”; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. m), precum și art. 

182, art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe un studiu de 



 
 

oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 

gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile 

provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe documentația de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 3. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să organizeze și să desfășoare procedurile de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 4. Se împuternicește domnul Dorin Cosmin Vasile, reprezentant al 

U.A.T. Județul Dolj, ca în numele și pentru Județul Dolj, să voteze și să aprobe în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ: 

- studiul de oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime 

de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri 

pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre 

ale asociației; 

- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității 

de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din 

unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Unității de Implementare a 

Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Dolj”, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, Președintelui 

Consiliului Judeţean Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

Nr. ____                                                       Adoptată la data de ______________ 

                      

 

         PREŞEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 

DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE                  

                                                      



  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                               SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                             PRESEDINTE                                              

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                                 DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANARE INTERNATIONALA   

Nr. 13867/18.06.2021 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr. 461/18.06.2021                                                                      

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ 

                     ADI ECODOLJ prin adresa nr. 10071/28.04.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu 

nr. 977/28.04.2021  propune demararea procedurii de atribuire pentru delegarea activității de depozitare 

a deșeurilor municipale menajere și similare la Depozitul Ecologic Mofleni. 

          Precizam ca Depozitul Ecologic Mofleni este singurul depozit prevăzut pentru județul Dolj în 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. 

Depozitul este unul pentru deşeuri solide urbane şi industrial asimilabile, precum şi alte tipuri de deşeuri 

nepericuloase care respectă criteriile de acceptare impuse de legislaţie şi de autorizaţia de mediu. 

Depozitul este amplasat în municipiul Craiova-Mofleni şi a fost proiectat pentru o capacitate maximă de 

6.000.000 mc, care asigură practic capacitatea necesară pentru întregul judeţ Dolj. Depozitul este prevăzut 

să funcţioneze pe o perioadă de 39 de ani.  

Conform reglementărilor legale în vigoare, depozitul a fost dotat cu cântar, cu sistem de colectare şi 

tratare al levigatului rezultat din celulele de depozitare, precum şi cu sistem de colectare a gazului de 

depozit.  

Initial depozitul a deservit Mun. Craiova si 33 de localitati adiacente; in momentul proiectarii Sistemului 

De Management Integrat al Deseurilor la nivel judetean a fost necesara integrarea acestuia din punct de 

vedere institutional. 

Astfel, in data de 14.01.2013, a fost încheiat un Angajament (Protocol), între Judeţul Dolj, Primăria 

Municipiului Craiova şi SC ECO SUD SRL prin care s-a prevăzut, în esenţă următoarele: 

- extinderea ariei de depozitare a deşeurilor pentru toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI; 

- obligativitatea preluării deşeurilor de la operatorii cu care ADI ECODOLJ are încheiate contracte de 

delegare a gestiunii pentru serviciile de colectare, transport, sortare, compostare; 

- acceptarea monitorizării executării contractului de asociere nr. 17/05.06.2002 de către ADI ECODOLJ 

(din punct de vedere al raportărilor către ADI ECODOLJ a cantităţilor de deşeuri depozitate de fiecare 

operator de salubritate, a gradului de încasare a facturilor, calitatea deşeurilor); 



- tariful aferent serviciilor de salubrizare, inclusiv depozitarea,  va fi aprobat de ADI ECODOLJ, iar în 

ceea ce priveşte componenta de depozitare a deşeurilor provenind din întreg judeţul, tariful aferent acestei 

activităţi, prezent şi viitor, rămâne cel stabilit potrivit dispozitiilor legale aplicabile si ale Contractului de 

asociere nr. 17/2002 încheiat între ECO SUD şi CLM Craiova, cu modificările ulterioare, iar ECO SUD 

va practica acelaşi tarif de depozitare pentru toţi operatorii care depun deşeurile la Depozitul Ecologic 

Mofleni cu care ADI ECODOLJ are încheiate contracte de delegare a gestiunii; 

- respectarea indicatorilor de performanță din contractul 17/2002 – cu obligaţia de a prelua toate cantităţile 

de deşeuri municipale de la toţi operatorii din judeţ; 

- plata serviciilor de depozitare a deşeurilor provenite din judeţul Dolj va fi efectuată către operatorul 

depozitului conform contractelor încheiate cu operatorii de salubrizare; 

- extinderea efectivă a ariei deservite de depozitare, prin implicarea ADI ECODOLJ după semnarea unui 

act adiţional la contractul  de asociere nr.17/2002.  

Acest act adițional la contractul de asociere a fost semnat în noiembrie 2019, desi a fost aprobat prin HCL 

Craiova nr.3/2013. 

Angajamentul (protocol) este anexă la cererea de finanţare a proiectului Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Dolj şi implicit la contractul de finanţare, făcând parte integrantă din acesta. 

Obligaţia de preluare spre eliminare finală (prin depozitare pe rampă) a deşeurilor provenite de la 

localităţile judeţului Dolj este stabilită în sarcina SC ECO SUD SA și prin Autorizaţia Integrată de Mediu 

nr. 72/2015 revizuită emisă de APM Dolj în 11.09.2018. 

Pana in prezent ADI ECODOLJ a depus urmatoarele diligente pentru a soluționa problema privind 

depozitarea deșeurilor din județul Dolj, respectiv: 

- a încercat pe cale amiabilă să semneze un document/contract/act adițional la Contractul nr. 

17/05.06.2002, document care să detalieze modalitatea concretă de preluare a deșeurilor din județ, 

purtând o corespondență vastă cu administratorul Depozitului Ecologic Mofleni-Craiova 

- a sesizat toate autoritățile cu competențe în domeniu, respectiv: Garda Națională de Mediu, 

Garda de Mediu Dolj, Agenția Națională de Mediu, Agenția de Mediu Dolj, Ministerul Mediului, 

Ministerul Fondurilor Europene, AM POIM, ANRSC, Instituția Prefectului Dolj, Consiliul 

Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova; 

- a formulat acțiune în instanță pentru obligarea SC ECO SUD SA să primească în Depozitul 

Ecologic Mofleni-Craiova deșeurile generate în aria administrativ teritorială a localităților din 

județul Dolj. 

Potrivit adresei Agenției pentru Protecția Mediului Dolj nr. 116/07.02.2020 Depozitul Ecologic Mofleni 

a stat la baza evaluării opțiunilor de gestionare a deșeurilor generate la nivelul județului Dolj, prevăzute 

în PNGD, PRGD, PJGD, SMID ca singura variantă de eliminare a deșeurilor, ținându-se cont de faptul 

că, pe de o parte capacitatea estimată de depozitare a acestuia acoperă pe termen mediu și lung, necesarul 

de preluare a deșeurilor municipale reziduale provenite de pe raza tuturor unităților administrativ-

teritoriale din Județul Dolj, iar pe de altă parte ținta europeană este de reducere a deșeurilor municipale 

depozitate la 10% din cantitatea generată până în anul 2040. 

 În data de 02.04.2021 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice a transmis adresa nr. 905006/01.04.2021, înregistrată la sediul Asociației cu nr. 798/02.04.2021, prin 

care se precizează că ANRSC nu va mai permite depozitarea deseurilor in Depozitului Mofleni în lipsa unui 

contract de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului încheiat cu ADI ECODOLJ și solicită 

ca Asociația să procedeze de îndată la organizarea unei proceduri de atribuire a contractului de delegare.  



Având în vedere cele expuse mai sus și faptul că la nivelul județului Dolj în prezent există o 

singură variantă de eliminare a deșeurilor, respectiv Depozitul Ecologic Mofleni – Craiova, vă propunem 

aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, în vederea demarării procedurii privind 

atribuirea contractului de delegare a activității de depozitare a deșeurilor menajere și similare, 

respectiv: 

- Să se acorde mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ să elaboreze și să aprobe un studiu de oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea 

soluțiilor optime de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru 

deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației; 

- Să se acorde mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

- Să se acorde mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

- Să se împuternicască domnul Dorin Cosmin Vasile, reprezentant al U.A.T. Judetul Dolj, ca în 

numele și pentru Judetul Dolj, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ: 

- studiul de oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 

gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din 

unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației; 

- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale 

membre ale asociației. 

   

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                     Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Baluta                                                                                                               Cristian Bala 

 

                                                                                                                                         Intocmit, 

                                                                                                                                         Viviana Marica 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 13916/18.06.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

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, Administraţie Locală, 

Secretariat – 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 acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) 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:  

- art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- art. 6 alin. 1 lit. e, art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 și alin. 3 și art. 13 alin. 1 lit. b) 

și alin. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 59 alin. 1 punctul A lit. e) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit, cu modificările și 

completările ulterioare, actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, 

- Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj”; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. m), precum și art. 182, art. 

196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administartiv, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

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

compartimentului juridic: nu este cazul. 

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

hotărâre este conform cu reglementările 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. 

 

3) Obiectul/domeniul reglementat:  

,,Art. 1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe un studiu de oportunitate  

pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii activității 

de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile 

administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe documentația de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului 

de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre 

ale asociației. 

Art. 3. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să organizeze și să desfășoare procedurile de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului 

de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre 

ale asociației. 

Art. 4. Se împuternicește domnul Dorin Cosmin Vasile, reprezentant al U.A.T. 

Judetul Dolj, ca în numele și pentru Judetul Dolj, să voteze și să aprobe în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ: 

- studiul de oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime 

de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri 

pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

asociației; 

- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de 

administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din 

unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Unității de Implementare a 

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

de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Președintelui 

Consiliului Judeţean Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.” 

Spre neschimbare.  

     

Conform Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic, precum si art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic:  

Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se 

aplica numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a 



se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura 

cuprinse în documentul supus avizarii. 

 

Șef Serviciu                                                                        Întocmit 

                                                                                                Consilier Juridic 

         Daiana Stoica 

                                                                       Cristian Buzata 

 

 




