
 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor 

documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de 

Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa  ordinară, 

            având în vedere referatul de aprobare nr. 1962/21/26.01.2023 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin care se propune 

acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 

Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor documentația de atribuire 

aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor 

la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova, raportul Serviciului juridic nr. 

2127/27.01.2023, precum si avizul comisiilor de specialitate; 

            în baza: 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a), d1) și i), art. 10 alin. (5) și alin. (51), art. 29 alin. (9), art. 30 din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 13 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 60 alin. 1 punctul B din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006; 

- art. 5 alin. (2) lit. a), b), k), q), art. 16 alin. (3) lit. a), b), e), k), q), art. 21 alin. (1) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ 

- Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit, actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitare ECODOLJ; 

- 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), art. 182 și art. 196 alin. 1 lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare 

a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor  Strategia de Contractare 

aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor 

la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova”, conform Anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare 

a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor  documentația de atribuire 

aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor 

la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova”, conform Anexei 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Instrucțiuni către ofertanți;  

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini; 

• Sectiunea III – Formulare; 

• Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare a gestiunii. 

 

Art. 3. Se împuternicește domnul Dorin Cosmin Vasile, Președinte al Consiliului Județean 

Dolj, ca în numele și pentru Județul Dolj, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ:  

a) Strategia de Contractare aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de 

Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova; 

b) Documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de 

Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova.  

așa cum sunt ele prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Se acordă mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 

Deseurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr. 22, corp B, et. 1, 

Municipiul Craiova, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecatoriei 

Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF RO 26186870, ca în numele și pe seama Unității Administrativ 

Teritoriale Județul Dolj, în conformitate cu mandatul dat Asociației în acest sens prin documentele 

constitutive ale Asociației, pentru a efectua toate demersurile necesare derulării și finalizării 

procedurii de atribuire, inclusiv semnarea contractului de delegare a serviciului. 

 

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, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică, în condiţiile legii. 

 

   Nr. ____                                                      Adoptată la data de ______________                         

                       

       PREȘEDINTE                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                  SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN  COSMIN VASILE                                        CRISTIAN MARIAN ȘOVAILĂ     

                   



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                  SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                            PRESEDINTE                                                                       

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                         DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA   

Nr. 1962/26.01.2023 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr. 21/26.01.2023          
          

 

REFERAT DE APROBARE 

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

Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a 

Asociatilor documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de 

Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova  

 

              Consiliul Judeţean Dolj implementează proiectul „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Dolj”, contract care ulterior a fost fazat, semnandu-se in acest sens contractul 

de finantare nr. 153/11.12.2017, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, denumirea 

noului proiect fiind „Fazarea proiectului sistem de management integrat al deseurilor in judetul 

Dolj”. 

 ADI ECODOLJ prin adresa nr. 70/11.01.2023, inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu nr. 

729/11.01.2023 solicita efectuarea demersurilor necesare pentru demararea de catre ADI 

ECODOLJ  a procedurii privind aprobarea documentatiei de atribuire a „Contractului de delegare a 

gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor la Depozitul ecologic de deseuri 

Mofleni-Craiova.” 

             Conform raportului institutional, Anexa la contractul de finantare s-a infiintat Asociatia 

ADI ECODOLJ, care are obligatia sa deruleze cele doua contracte pentru contractarea operatorilor 

serviciului de salubrizare, in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj”.  

 Astfel, potrivit Contractului de Finanțare nr. 5751/03.11.2014, Contractului de Asociere 

privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor în 

Județul Dolj”, semnat de toți membrii ADI ECODOLJ în data de 28.11.2012, precum și actelor de 

înființare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ  este 

necesară demararea procedurii privind aprobarea documentatiei de atribuire a “Contractului de 

delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor la Depozitul ecologic de 

deseuri Mofleni-Craiova”. 

ADI ECODOLJ, in perioada 08.07.2021 – 07.12.2022 a derulat procedura de negociere fara 

publicare prealabila pentru atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii Activitatii de 

Administrare a Depozitului Ecologic de Deseuri Mofleni- Craiova, care s-a finalizat cu anularea 

procedurii de negociere fara publicare prealabila a contractului amintit mai sus, potrivit prevederilor 

art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Oferta depusa de catre ECO 

SUD SA a fost declarata inacceptabila conform art. 215 alin. (4) din Legea nr.98/2016 coroborat cu 



art. 137 alin. (2) lit. e) din HG nr. 395/2016, valoarea contractului ofertata depasind valoarea 

estimata, autoriatatea contractanta fiind in imposibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare 

pentru indeplinirea contractului. 

Intre timp, Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor a fost modificata 

prin OUG nr. 133/2022 care prevede la art. V alin. (2) ca “In termen de maximum 120 de zile de la 

data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile administratiei publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrative-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara, pe baza mandatului special primit de la unitatile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale membre, au obligatia ca pentru activitatile de sortare, tratare si/sau depozitare, prin 

eliminare, a deseurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizatiei de mediu sa 

atribuie contractele de delegare a gestiunii activitatii/activitatilor respective.” 

În contextul de mai sus, mentionam ca in prezent fata de unitatile administrativ teritoriale 

din judetul Dolj, cu exceptia Mun. Craiova, operatorul depozitului presteaza serviciul de depozitare 

doar pe baza autorizatiei integrate de mediu. 

  

În consecință, vă rugăm să acordati un mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor: 

1. Documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare 

prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova”, conform Anexei 

II și care cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Instrucțiuni către ofertanți;  

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini; 

• Sectiunea III – Formulare; 

• Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare. 

2. Strategia de Contractare aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare 

prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova”, conform Anexei 

I.  

 3. Mandatarea reprezentantului Județului Dolj sa aprobe și sa voteze documentatia de atribuire  

aferenta „Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor la 

Depozitul ecologic de deseuri Mofleni-Craiova”, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECODOLJ.  

 

 4. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, in conformitate cu mandatul 

dat Asociatiei in acest sens prin documentele constitutive ale Asociatiei sa faca demersurile 

necesare derularii si finalizarii procedurii de atribuire, inclusiv semnarea contractului de delegare a 

serviciului. 

         Anexam: 

- proiectul de hotarare. 



- documentatia de atribuire aferenta „Contractului de delegare a gestiunii activitatii de 

eliminare prin depozitare a deseurilor la Depozitul ecologic de deseuri Mofleni-Craiova”- 

Anexa II, care cuprinde: 

• Secțiunea I – Fișa de Date 

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini 

• Sectiunea III – Formulare 

• Sectiunea IV – Proiect conditii contractuale. 

- Strategia de contractare- Anexa I 

 

 

                                                                                                                              Intocmit, 

                                                                                                                  Viviana Marica 

 

  

Director Executiv,                          

 

Manager Proiect, 

Daniela Băluţă                               Cristian  Bălă 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală       VIZAT 

Nr. 2127/27.01.2023                 DIRECTOR EXECUTIV 

        Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a 

Asociatilor documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de 

Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova 

 

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, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor  ECODOLJ sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor documentația de 

atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a 

Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova, propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special.  

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a), d1) și i), art. 10 alin. (5) și alin. (51), art. 29 alin. (9), art. 30 din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 13 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 60 alin. 1 punctul B din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006; 

- art. 5 alin. (2) lit. a), b), k), q), art. 16 alin. (3) lit. a), b), e), k), q), art. 21 alin. (1) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ; 

- art. 173 alin. 1 lit. d), coroborat cu 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                Întocmit 

  Șef Serviciu Juridic                         Consilier juridic 

       Daiana Stoica              Cristian Buzata
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Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 









































Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 










































































































































































































































































































































































































