
 

 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

 

privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean 

Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri 

imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Dolj”, 

 

 

            Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în sedintă extraordinară; 

 

            având în vedere: 

  

- Referatul de aprobare nr. 21711/603/30.08.2022 al  Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internatională, prin care se propune 

modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 

64/2020 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile 

dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 21995/01.09.2022, precum si avizul 

comisiilor de specialitate; 

- Hotararea Consiliului Judetean nr. 64/2020 privind declararea de interes public 

judetean a unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”; 

- in baza art. 47 alin. (4), art. 57, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- in temeiul art. 173 alin. (1) lit. f si art. 182 alin.(1)  si art.196 alin.(1), lit. a) din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifica si se completeaza Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 64/2020, conform Anexei la prezenta hotarare, pentru Obiectivul Statie de Transfer si 

Statie de Compostare Calafat la pozitiile nr:  

- 1.8.7 Retele apa+ canalizare ST 

- 1.8.6  Gospodaria de apa 

- 1.8.4 Retele apa+canalizare,  

- 1.6.3.2 Imprejmuire poarta 

-  3.3.4 Instalatie alarma incendiu 

-   2.1.17.3 Centrala termica (electrica) SC 

-   2.1.17.1.1 Echipamente de stingere a incendiilor 



-   2.1.28 Mobilier cladire administativa 

si pentru bunurile care nu au regim de mijloace fixe :  

- Dotari PSI (zona administrativa) 

- Dotari garaj (Zona administrativa) 

- Mobilier cabina cantar SC 

- Dotari PSI SC 

- Dotari garaj SC. 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 64/2020 raman 

neschimbate. 

 

Art. III. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

 

                                  

    Nr. ___________                                                  Emisă la data de _____________  
 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR  GENERAL 

                                                                                           AL JUDETULUI 

 

 DORIN – COSMIN VASILE                       CRISTIAN – MARIAN ȘOVĂILĂ                 



  

        

       
CONSILIUL JUDEȚEAN  DOLJ                                                                            Se aprobă, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                    

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE                                                       PRESEDINTE, 

CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ                                                   DORIN VASILE COSMIN 

Nr. 21711/30.08.2022 

Unitatea pentru Implementarea Proiectului  

Nr. 603/30.08.2022 

R E F E R A T 
 

 

 

            Consiliul Județean Dolj continuă implementarea proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj”, respectiv implementează faza II  a acestuia denumita “Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 64/26.03.2020 au fost declarate de interes public 

județean unele bunuri imobile și mobile dobândite în cadrul proiectului „Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Dolj”,cod SMIS 18378, continuat în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”,.cod SMIS 2014+ 102122. 

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 146/25.05.2022, a fost modificată  Anexa 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 64/26.03.2020. 

Precizăm faptul că la momentul emiterii HCJ nr. 64/2020 si HCJ nr.146/25.05.2022, contractul 

nr.148/2015 “Proiectare si execuție de lucrări pentru construirea a 4 stații de transfer (Băilesti, Calafat, 

Dobrești, Filiași), a unei stații de compostare ( Calafat) și închiderea depozitelor urbane din Calafat, 

Filiași, Segarcea” nu era finalizat în totalitate și urmând a fi efectuată recepția finală la toate obiectivele 

cuprinse în contract.  

 Astfel,  în perioada iunie-august 2022 a fost aprobată de catre investitor recepția finală la fiecare 

dintre obiectivele din cadrul contractului, inclusiv la  Obiectivul Stație de transfer și Stație de compostare 

Calafat. 

Anumite bunuri aferente  “Obiectivului Stație de transfer și Stație de compostare Calafat”  nu au 

putut fi cuprinse în cele două hotărâri aprobate anterior deoarece la momentul adoptării Hotărârii 

Consiliului Județean Dolj nr.64/2020,  Antreprenorul nu le solicitase la plata, respectiv Beneficiarul nu le 

achitase.  

Având în vedere certificatului intermediar de plată emis ulterior adoptării Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr.64/2020 e necesara modificarea valorii de inventar aferenta unor bunuri. 

Mentionam faptul ca, intrucat  nu a fost emis pana la aceasta data certificatul de plata final, Anexa 

va mai suporta modificari. 

Avand in vedere cele precizate mai sus, propunem modificarea Anexei nr.1 la HCJ nr.64/2022, 

conform Anexei  la prezenta hotarare. 

 

A) Bunuri imobile de natura construcțiilor 

2 

Obiectiv  

STATIE DE TRANSFER si 

COMPOSTARE CALAFAT, 

compusa din: 

Descrierea modificarilor efectuate in baza Certificatului intermediar 

de plata nr.13, factura Antreprenorului nr.4746/22.06.2020 

 

Lei inclusiv 

TVA 

De la 

9.939.824,98  

la  

10.014.739,7 



  

C4 

 

Gospodaria de apa 

nr.cadastral 32244-C4 

-retele aductiune incinta GA 

-conducta transfer apa rezervor SP1 

- conducta transfer apa rezervor CG 

4.139,02 (3015,66+676,49+446,87) + 786,41 TVA= 4.925,43  

de la 

238.894,78 

 la 

 243.820,21 

 Imprejmuire si poarta 

-poarta de acces (2x3x1,8) 

4.897,20 + 930,47 TVA= 5.827,67 
 

de la 

132.314,17 

 la  

138.141,84 

 Retele apa +canalizare 

- spalare pardoseli 

-retele descarcare preaplin pluviala 

-amenajare descarcare preaplin 

7.242,57 (138,13+3915,73+3188,71) + 1.376,09 TVA= 8.618,66 

de la 

510.133,23 

 la  

518.751,89 

 Retele apa +canalizare ST 

-santuri inierbate 

-camine 

-camine de vane 

-rigole carosabile 

46.674,72 (16.248+21.078,74+6.406,29+2.941,69) + 8.868,20 TVA= 

55.542,92 

de la 

177.692,02  

la  

233.234,94 

 

B) Bunuri mobile  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

Bunului2 

 

 

Elemente de identificare3 

Valoarea de 

inventar  

( lei) 

0 1 2 3 

1 

Utilaje, echipamente si dotari  

aferente  obiectivului STATIE 

DE TRANSFER si 

COMPOSTARE CALAFAT: 

 

De la 

10.043.979,09  

la 

10.064.644,5 

 

 

 

Centrala termica (electrica) 

SC 
Cantitate: buc 1 

Denumire Centrala termica (electrica) Vaillant, eloBLOCK VE6 

6.909,96 

 

 

 

Echipamente de stingere a 

incendiilor 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Echipamente stingere incendiu, compus din furtun pentru 

incendiu -1buc, confectionat din material textil tesut din fibre sintetice, 

termostabilizat, tip C, diametru Dn 50 mm/2”, lungime 20m si tambur 

pentru furtun-1buc, rola pentru furtun tip C. 

3.570,00 

 

Mobilier cladire 

administrativa 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Mobilier cladire administrativa, compus din: birou cu 

extensie pentru monitor- 3 buc; scaun calculator -3 buc; multifunctionala 

(imprimanta, scanner, copiator)- 1buc, scaun vizitator -20 buc; raft 

documente-6 buc; dulap haine-6 buc; cuier-6 buc, masa de 4 persoane-4 

buc 

9.803,54 

 

 

Instalatie alarma incendiu Cantitate: buc 1 

SERII: 2X-F1-FB2 

Denumire: Sistem alarma incendiu 

Baterii: Max 2 x12V/18Ah 

Iesiri programabile supervizate 2,750mA/19,5-28 VDC(24VDC 

nominal) 

Intrari programabile 2 

Sarcina maxima 150mA 

Temperatura de functionare -8grC-+42 gr C Clasa IP30 

CUPRINSA ANEXA 1.2 LA PV PREDARE INITIAL 

de la 8.422,88  

la  

8.804,87 

1 

Bunuri care NU au regim de 

mijloace fixe aferente 

obiectivului STATIE DE 

TRANSFER si COMPOSTARE 

CALAFAT 

 

De la 

3.327,24 

la  

11.146,33 

 
Dotari PSI (zona adm) Cantitate: buc 1 

Denumire:  Dotari PSI, compus din: Punct PSI (2 lopeti, tarnacop, lada 

nisip)-1 buc, Extinctoare – 2 buc, stingatoare incendiu tip P6 -4buc. 

1.267,35 

 Dotari garaj (zona adm) Cantitate: buc 1 1.698,33 



  

Denumire:  Dotari garaj, compus din: birou 1 buc; scaun vizitator 2 buc; 

cuier pom 1 buc; raft documente-1buc; raft metalic pentru scule-1 buc, 

trusa scule -1buc 

 

Mobilier cabina cantar SC 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  :  Mobilier cabina cantar, compus din: birou cu extensie 

pentru monitor- 1 buc; scaun calculator -1buc; multifunctionala 

(imprimanta, scanner, copiator) – 1buc; scaun vizitator -4 buc; raft 

documente-1 buc; raft metalic pentru scule-1buc; dulap haine-1buc, 

cuier-2buc; masa 4 pers-1buc. 

1.887,73 

 

 

Dotari PSI SC 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Stingatoare incendiu tip P6-4buc. Incarcat cu 6kg de 

pulbere, presiune de lucru 14 bar, azot, dispozitiv de refulare: furtun 

evacuare 

1.267,35 

 

 

Dotari garaj SC 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Dotari garaj, compus din: birou 1 buc; scaun vizitator 2 buc; 

cuier pom 1 buc; raft documente-1buc; raft metalic pentru scule-1 buc, 

trusa scule -1buc 

1.698,33 

 

 

 

 

Anexam alaturat proiectul de hotarare. 

    

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                     Manager proiect,                                                                                                                                               

Daniela Băluță                                                                                                        Cristian Bălă 

 

 

                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                                                  Viviana Marica 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 21995/01.09.2022                          VIZAT 

              DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri 

imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul 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, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de 

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

privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 

privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile dobandite in cadrul 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Dolj nr. 64/2020 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri 

imobile si mobile dobandite in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj” 

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. 47 alin. (4), art. 57, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. f si art. 182 alin.(1)  si art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 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. 

 

 

 

            Întocmit      

      Consilier juridic                    

                                                                   Cristian Buzata 



Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 
 

                                                                                  
 

Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 

clasificare1 

Denumirea 
Bunului2 

 
 

Elemente de identificare3 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar4 

( lei) 
Situaţia juridică actuală5 

0 1 2 3 4 5 
6 
 

4 

Obiectiv STATIE DE TRANSFER 

si COMPOSTARE CALAFAT, 

compusa din: 

Adresa administrativa: Municipiul Calafat, Tarla 

126, P945, judetul Dolj, in intravilan 

 

 

Sistemul constructiv: 

        -       cladirea administrativa din zidarie de      

                caramida 

- structuri metalice, platforme si alei 

betonate 

- drumuri interioare carosabile betonate 

- acoperisul si inchiderile laterale sunt 

realizate din panouri de tabla cutata 

- imprejmuirea este relizata din panouri de 

plasa sudata dispuse pe stalpi din teava 

rectangulara zincata cu soclu de beton, 

pe fundatie de beton. 

- retele de apa, canalizare si electrice 

 

2019 10.014.739,7 

Contract nr.148/22.12.2015 

Autorizatia de construire 

nr.83/07.09.2016, eliberata de 

Consiliul Judetean Dolj 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

STATIE DE TRANSFER si 

COMPOSTARE CALAFAT se afla 

amplasata pe terenul cu NC.2263/CF 

32244, terenuri aflate in domeniul 

public al municipiului Calafat si in 

administrarea Consiliului Judetean 

Dolj prin HCL nr.174/18.12.2009 si 

HCL nr.115/23.08.2010 si HCJ 

nr.203/30.09.2010 

 1.8.7. 
Retele apa +canalizare 

ST 

- Canal consolidat mecanic pentru  

colectarea si evacuarea apei 

- Retea de canalizare  

- Retea de canalizare exterioara- Retea de 

canalizare exterioara si camine 

- Retea exterioara de alimentare cu apa 

 

2019 233.234,94 

Autorizatia de construire 

nr.83/07.09.2016, eliberata de Consiliul 

Judetean Dolj 
 

Proces verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr.1/30.05.2019, avand nr.de 
inregistrare 10751/248/30.05.2019 

 



Retele de apa nevoi igenico-sanitare din PEID, 

Dn=25+50 mm, Pn 6 si retele apa incendiu din 

PEID, Dn=100*6.6  mm, Pn 10. 

Retea de canale separativa, apa uzata menajera din 

tuburi din PVC, SN 8 carosabil si SN 4 necarosabil 

Canale tip rigola pereata si rigole prefabricate 

carosabile acoperite cu dale piscot pentru 

colectarea si evacuarea apei pluviale. 

 

-santuri inierbate 

-camine 

-camine de vane 

-rigole carosabile 

 

Proces verbal de receptie finala 
nr.1/21.06.2022, avand nr.de inregistrare 

15718/21.06.2022 

 1.8.6. 
Gospodaria de apa 

 

Suprafata: 878 mp 

 

Sistemul constructiv: gospodaria de apa este 

alcatuita din - cabina put forat ( este o constructie 

de beton armat, subterana si cu acces la partea 

superioara printr-un acces prevazut cu chepeng), - 

rezervor de apa metalic, V=250 mc, statie pompare 

tip container ( cuprinde grup de pompe apa nevoi 

igenico-sanitare GpA, grup de pompe incendiu 

Gpi, pompa pentru irigatii GpI, instalatie de tratare  

a apei, vane de inchidere) 

 

- Altele (Fundatie container statii de pompare SP1 

si SP2-incinta GA) 

- Altele (Camin de golire CG-incinta GA) 

- Altele (Put forat complet echipat (H=35m) - 

incinta GA)  

- Altele (Cabina put forat - incinta GA) 

 

-retele aductiune incinta GA 

-conducta transfer apa rezervor SP1 

- conducta transfer apa rezervor CG 

2019 243.820,21 

Autorizatia de construire 

nr.83/07.09.2016, eliberata de Consiliul 

Judetean Dolj 
 

Proces verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr.1/30.05.2019, avand nr.de 
inregistrare 10751/248/30.05.2019 

 

Proces verbal de receptie finala 
nr.1/21.06.2022, avand nr.de inregistrare 

15718/21.06.2022 

 1.8.4. Retele apa +canalizare 

- Retea de canalizare (inclusiv camine 8 buc) 

- Canale consolidate mecanic (casiuri) 

- Retea de canalizare exterioara 

- Camine de vizitare 

- Retea colectare levigat 

- Camine de vizitare (Bazin levigat 10 mc) 

- Retea exterioara (alimentare apa nevoi igienico 

sanitare si camin) 

- Retea exterioara (pentru udat/stropit)  

2019 518.751,89 

Autorizatia de construire 

nr.83/07.09.2016, eliberata de Consiliul 

Judetean Dolj 
 

Proces verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr.1/30.05.2019, avand nr.de 
inregistrare 10751/248/30.05.2019 

 



- Altele (Montare rezervor incendiu V=250 mc, 

suprateran-incinta GA) 

- Altele (Imprejmuire si poarta - incinta GA) 

- Altele (Spatii verzi - incinta GA) 

 

Retele de apa nevoi igenico-sanitare din PEID, 

Dn=25+50 mm, Pn 6 si retele apa incendiu din 

PEID, Dn=100*6.6  mm, Pn 10. 

Retea de canale separativa, apa uzata menajera din 

tuburi din PVC, SN 8 carosabil si SN 4 necarosabil 

Canale tip rigola pereata si rigole prefabricate 

carosabile acoperite cu dale piscot pentru 

colectarea si evacuarea apei pluviale. 

- spalare pardoseli 

-retele descarcare preaplin pluviala 

-amenajare descarcare preaplin 

Proces verbal de receptie finala 
nr.1/21.06.2022, avand nr.de inregistrare 

15718/21.06.2022 

 1.6.3.2 Imprejmuire si poarta 

 

Perimetru: obiectiv comun ST si SC - 593m 

 

Sistemul constructiv: plasa de sarma si teava 

rectangulara zincata fixata in samburi de beton 

-poarta de acces (2x3x1,8) 
2019 138.141,84 

Autorizatia de construire 

nr.83/07.09.2016, eliberata de Consiliul 
Judetean Dolj 

 

Proces verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nr.1/30.05.2019, avand nr.de 

inregistrare 10751/248/30.05.2019 
 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de inregistrare 

15718/21.06.2022 

 

 
Secțiunea II – Bunuri mobile 

Nr. 

crt. 

Codul 

de 

clasificare1 

Denumirea 

Bunului2 

 

 

Elemente de identificare3 

Anul 

dobândirii 

și/sau al 

dării în 

folosință 

Valoarea de 

inventar4 

( lei) 

Situaţia juridică actuală5 

0 1 2 3 4 5 6 

5  

Utilaje, echipamente si 

dotari  aferente  

obiectivului STATIE 

DE TRANSFER si 

COMPOSTARE 

CALAFAT: 

  10.043.979,09  

 

3.3.4. Instalatie alarma 

incendiu  

Cantitate: buc 1 

SERII: 2X-F1-FB2 

Denumire: Sistem alarma incendiu 

2019 

8.804,87 Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.88/21.05.2018 

PVM nr.6.1.2.C/05.12.2017 



Baterii: Max 2 x12V/18Ah 

Iesiri programabile supervizate 2,750mA/19,5-28 

VDC(24VDC nominal) 

Intrari programabile 2 

Sarcina maxima 150mA 

Temperatura de functionare -8grC-+42 gr C Clasa 

IP30 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

2.1.17.3 Centrala termica 

(electrica) SC 

Cantitate: buc 1 

Denumire Centrala termica (electrica) Vaillant, 

eloBLOCK VE6 

2019 6.909,96 Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.110//21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

2.1.17.1.1 Echipamente de 

stingere a incendiilor 
Cantitate: buc 1 

Denumire:  Echipamente stingere incendiu, compus 

din furtun pentru incendiu -1buc, confectionat din 

material textil tesut din fibre sintetice, 

termostabilizat, tip C, diametru Dn 50 mm/2”, 

lungime 20m si tambur pentru furtun-1buc, rola 

pentru furtun tip C. 

2019 3.570,00 Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.111//21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

2.1.28 Mobilier cladire 

administrativa 

 
Cantitate: buc 1 

Denumire:  Mobilier cladire administrativa, compus 

din: birou cu extensie pentru monitor- 3 buc; scaun 

calculator -3 buc; multifunctionala (imprimanta, 

scanner, copiator)- 1buc, scaun vizitator -20 buc; 

raft documente-6 buc; dulap haine-6 buc; cuier-6 

buc, masa de 4 persoane-4 buc 

2019 9.803,54 

 

Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.114//21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

14  

Bunuri care NU au 

regim de mijloace fixe 

aferente obiectivului 

STATIE DE 

TRANSFER si 

      11.146,33  



COMPOSTARE 

CALAFAT 

 

"-" Dotari PSI (zona adm) 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Dotari PSI, compus din: Punct PSI (2 

lopeti, tarnacop, lada nisip)-1 buc, Extinctoare – 2 

buc, stingatoare incendiu tip P6 -4buc. 

 

 

 

2019 1.267,35 Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.113/21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

"-" Dotari garaj (zona 

adm) 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Dotari garaj, compus din: birou 1 buc; 

scaun vizitator 2 buc; cuier pom 1 buc; raft 

documente-1buc; raft metalic pentru scule-1 buc, 

trusa scule -1buc 

 

2019 1.698,33 Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.116/21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

"-" Mobilier cabina 

cantar SC 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  :  Mobilier cabina cantar, compus din: 

birou cu extensie pentru monitor- 1 buc; scaun 

calculator -1buc; multifunctionala (imprimanta, 

scanner, copiator) – 1buc; scaun vizitator -4 buc; 

raft documente-1 buc; raft metalic pentru scule-

1buc; dulap haine-1buc, cuier-2buc; masa 4 pers-

1buc. 

2019 1.887,73 

 

Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.109/21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 

"-" Dotari PSI SC 

 

Cantitate: buc 1 

Denumire:  Stingatoare incendiu tip P6-4buc. 

Incarcat cu 6kg de pulbere, presiune de lucru 14 

bar, azot, dispozitiv de refulare: furtun evacuare 

 

 

2019 1.267,35 

 

Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.112/21.05.2018 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 "-" Dotari garaj SC 

 
Cantitate: buc 1 2019 

1.698,33 

 

Contract nr.148/22.12.2015 

PVRC nr.117/21.05.2018 



Denumire:  Dotari garaj, compus din: birou 1 buc; 

scaun vizitator 2 buc; cuier pom 1 buc; raft 

documente-1buc; raft metalic pentru scule-1 buc, 

trusa scule -1buc 

 

 

Proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1/30.05.2019, 

avand nr.de inregistrare 

10751/248/30.05.2019 

Proces verbal de receptie finala 

nr.1/21.06.2022, avand nr.de 

inregistrare 15718/21.06.2022 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 




