
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr. 

3 la Contractul nr. 370/22.05.2018  ”Delegarea prin concesionare a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 

transportul  deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și 

operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

     având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 14037/466/22.06.2021 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin 

care se propune  mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a 

Asociaţilor  Actul Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 privind  

”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor 

municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  stației de 

sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente, Raportul D.J.A.L.S. - 

Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 14130/23.06.2021, precum si 

avizul comisiilor de specialitate, 

ţinând cont de: 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit (acord) din 

28.11.2012 cu modificarile ulterioare și actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 



- Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ nr. 1232/03.06.2021 şi nr. 1431/23.06.2021; 

 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. d) coroborat cu art. 173 alin. (5)  lit. m),  art. 182 

alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adițional nr. 3 la 

Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 

transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și 

operarea stației de sortare și transfer Goicea”și tarifele aferente, conform Anexei. 

Art. 2 Se mandatează dl. DORIN COSMIN VASILE, reprezentant legal în AGA 

ADI ECODOLJ  să voteze în Adunarea Generală a Asociaților aprobarea Actului 

Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul 

Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea. 

Art. 3 Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației, ca în 

numele și pe seama Consiliului Județean Dolj, să semneze Actul Adițional nr. 3 la 

Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației 

de sortare și transfer Goicea. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj 

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

Nr. 135                                                       Adoptată la data de 29.06.2021 

                        

PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

DORIN COSMIN VASILE                                          ANDA NICOLAE  
             

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 

un număr de 33 voturi “PENTRU” 
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 

NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 
ACTUL ADIȚIONAL nr. 3  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 

A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 

sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 

Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 

81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 

Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 

ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  

reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 

comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 

sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 

0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 

funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

 

 Preambul  

Având în vedere:  

1. Adresa Municipiului Craiova nr. 54441/23.03.2021 prin care se solicită completarea 

infrastructurii existente pentru colectarea deșeurilor de tip hârtie, carton, plastic, metal 

și sticlă; 

2. Adresa Municipiului Craiova nr. 67434/12.04.2021 privind anumite aspecte 

contractuale, inclusiv cantitățile de deșeuri menajere reciclabile necesare pentru 

fundamentarea tarifelor și modalitatea de prezentare a acestor tarife; 

3. Cererea Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

S.R.L. nr. 4062/14.05.2021 privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 

delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri 

de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea; 

4. Corecția/Modificarea cererii Asocierii S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. 

- S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP 

Anexa  la Hotărârea nr. 135/2021

mailto:adiecodolj@yahoo.ro
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IMPORT EXPORT S.R.L privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 

delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri 

de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea – nr. 

4461/02.06.2021; 

5. Dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

6. Dispozițiile art. 9 din Contractul nr. 370/22.05.2018; 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 

1/31.01.2020 și prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 6 la Contract – ”Lista indicativă a Bunurilor de Preluare”, conform 

Anexei 1 la prezentul Act Adițional. 

Art. 2. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 2 la 

prezentul Act Adițional.  

Art. 3. La art. 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 

DE ÎNCEPERE se adaugă alineatul (41) care va avea următorul conținut: 

”(41) Pentru punerea în exploatare a bunurilor de preluare prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 

aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, Delegatul va avea 

o perioadă de amplasare de maxim 120 de zile de la data emiterii ordinului de amplasare emis 

de către ADI ECODOLJ.” 

Art. 4. La art. 9 – OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI se adaugă alineatele 

(4), (41), (42) și (43) care vor avea următorul conținut: 

”(4) Delegatul se obligă să realizeze pentru Municipiul Craiova investițiile suplimentare 

pentru colectarea și transportul deșeurilor, detaliate în Anexa 6 la punctul 1 și 2 și Anexa 7 la 

punctul  D.25 și D.26, cu mențiunea că acestea reprezintă bunuri de preluare conform art. 

17.2. și vor fi compatibile cu infrastructura achiziționată prin Proiectul SMID Dolj pentru 

Municipiul Craiova.  

(41) Investițiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol nu li se aplica dispozitiile care 

reglementeaza riscul 21 din Tabel 7 – Alocarea riscurilor asociate contractului, Anexa la 

Caietul de sarcini, respectiv art. 22 -ASIGURARI din contractul de delegare. 

(42) Identificarea locatiilor unde se vor amplasa containerele supraterane se va realiza de 

catre reprezentantii Municipiului Craiova, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si Delegat, urmand ca amplasarea sa fie realizata de catre 

Delegat, cu încheierea unui proces verbal de punere în amplasament. 

(43) Avand in vedere faptul ca toate containerele vor fi amplasate pe domeniul public, delegatul 

nu va plati redeventa/chirie pentru ocuparea domeniului public, iar in cazul furtului, sau 

distrugerii partiale/totale a containerelor, Municipiul Craiova va solicita delegatului 

înlocuirea containerelor, iar delegatul va avea dreptul să recupereze costurile de înlocuire 

prin modificarea părții din tarif/sumei fixe, aferentă costurilor suplimentare , în lipsa oricărei 

culpe a acestuia în producerea evenimentului.” 

Art. 5. La art. 10 – TARIFE se modifică alin. (1) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 

fundamentare (Anexa 3 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 
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1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 202,98 

lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 719,54 

lei/tona 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 

156.35  lei/tona 

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 

deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 

altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 193,52 lei/operație 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 

neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 

economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 

deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 

economici/instituții – 174,35 lei/tona echivalent a 13,95 lei/mc 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 74,35 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  50,67 lei/ tona 

 

b) Pentru bunurile de preluare prevăzute în Anexa 6 punctul 1 și 2 și Anexa 7 punctul D.25 și 

D.26, Municipiul Craiova va achita delegatului, prin intermediul ADI ECODOLJ, suma fixă 

de 135.303,62 lei/lună fără TVA, până la concurența sumei de 12.989.147,36 lei fără TVA, 

începând cu data începerii exploatării. Suma fixa de 135.303,62 lei/luna fara TVA, aferenta 

investitiei suplimentare solicitate, va fi achitata de catre Municipiul Craiova, independent de 

uzura si distrugerea recipientelor amplasate pe domeniul public, iar ADI ECODOLJ se obligă 

ca în termen de 3 zile lucrătoare să vireze suma către delegat, sub sancțiunea plății unei 

penalități în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere.” 

Art. 6. La ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA 

CONTRACTULUI la punctul 17.2. – Bunuri de preluare se modifică și va avea următorul 

conținut:  

”17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 

prezentul Contract. 

17.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a 

dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila 

actualizată a acestora.  

17.2.2. La încetarea prezentului Contract, Municipiul Craiova poate dobândi Bunurile de 

Preluare prevăzute în Anexa 6 la punctul 1 și 2   și Anexa 7 la punctul D.25 și D.26, după cum 

urmează: 

- prin ajungerea la termen a contractului fără plata unei sume de bani; 
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-din orice altă cauză cu plata diferenței dintre valoarea totala a achizitiei (12.989.147,36 lei 

fara TVA) si suma achitata pana la momentul incetarii contractului, cu plată lunară a sumei 

fixe de 135.303,62 lei/luna fara TVA.  

Bunurile vor fi preluate de catre Delegatar in starea in care se afla la momentul incetarii 

contractului, avandu-se in vedere starea de uzura fizica normala rezultata din exploatarea 

acestora. 

17.2.3. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va 

notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 

17.2.4. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către 

Delegatar după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 și Art. 17.2.2. de 

mai sus.” 

Art. 7. Tarifele prevăzute la art. 5 din prezentul Act Adițional se aplică începând cu data intrării 

în exploatare a bunurilor prevăzute în Anexa 6 și Anexa 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018, 

aferente infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, data indicată printr-

un ordin de intrare în exploatare a investiției suplimentare, ulterior ordinului de amplasare emis 

de ADI ECODOLJ, dar nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal 

de punere în amplasament recipientelor prevazute în Anexa 7, punctul D.25 si D.26, aferente 

infrastructurii pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova. Până la acestă data, se vor 

aplica tarifele prevăzute în Actul Adițional nr. 2 din 02.02.2021, indiferent de infrastructura 

folosită în Municipiul Craiova. 

Art. 8. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 

 

 

 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 

 

 

 



    Anexa 1 la Actul Adițional nr. _____/____________________ 

 
 
 
 
 

ANEXA 6  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI 

COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA 

ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI 

ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER 

GOICEA 

 

 

 

 

LISTA INDICATIVA A BUNURILOR DE PRELUARE 

 

Nr. 

Crt. 

Descriere investitii Numar/buc. 

1 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip sticla 408 

2 Containere de suprafata pentru deseuri reciclabile de tip hartie/carton, 

plastic/metal  

712 

 

 

 

 

 

 

 



     Anexa 2 la Actul Aditional nr. ___/_________________ 

 

ANEXA 7 

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 

A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

 

Nr. 

Crt. 

Descriere investitii Numar buc. 

A. INVESTITII PENTRU BAZELE DE LUCRU 

1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazioe 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii gararre 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport 

persoane 

37 

B. AUTOSPECIALE SI AUTOUTILITARE 

1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 

mc) 

11 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 

mc) 

23 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 

mc) 

2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

9 Autospeciala compactoare specializata 2 

C. ALTE UTILAJE SI DOTARI 

1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 



D. SUPRASTRUCTURI, CONTAINERE, PUBELE SI ALTE DOTARI 

1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147.358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43.458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43.458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38.19 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 

16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

25 Containere de suprafata pentru sticla 408 

26 Containere de suprafata pentru hartie plastic metal 712 

      

* Corelat cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate 

de activitati de reamenajare si reabilitare ingterioara si/sau exterioara a 

acestora 
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