
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor in Stația 

de sortare Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management 

integrat al deșeurilor în  județul Dolj” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară, 

        având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 342/08/05.01.2022 al Direcţiei Afaceri Europene, 

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

spre aprobare tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de sortare 

Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor 

în judetul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 489/06.01.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

- Adresa ADI ECO Dolj nr.2983/26.11.2021; 

- Adresa Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj nr. 597/26.11.2021, 

- Adresa Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene nr.112725/25.11.2021; 

în baza:  

- prevederilor art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

- prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Ordinului nr. 109/2007 al Președintelui ANRSCUP privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

În temeiul art.173 alin. (1) lit. f), art.182 și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Stația de sortare 

Craiova-Mofleni în valoare de 29,36 lei/tona fara TVA, așa cum a fost stabilt prin Anexa 

nr.1 -Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de sortare a 



deșeurilor în Stația de Sortare Craiova-Mofleni și Anexa nr.2-Memoriu tehnico-economic 

de evaluare a cheltuielilor pentru funcționarea stației de sortare Craiova-Mofleni, ce 

constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 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 valoarea 

tarifului de 29,36 lei/tonă fara TVA si a Conditiilor de administrare a operării temporare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor in județul Dolj”. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Președintelui Consiliului Județean Dolj, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si  

Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități  Dolj. 

 

 

   Nr. 4                                              Adoptată la data de 12.01.2022                        

  

 

PREȘEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                         SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI     

     

    DORIN - COSMIN VASILE                          CRISTIAN - MARIAN ȘOVAILĂ   
             

       

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 

un număr de 32 voturi “PENTRU” 
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