
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării dreptului de administrare al Consiliului Județean 

Dolj asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat, 

U.A.T. orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea, închise în cadrul proiectului 

”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 2978/87/08.02.2021 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, raportul 

de specialitate nr. 3112/10.02.2021 al Serviciului Administrarea și Exploatarea 

Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, raportul de specialitate nr. 

3203/10.02.2021 al Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate;  

ținând seama de: 

- hotărârea nr. 121/30.08.2010 a Consiliului Local al municipiului Calafat 

privind darea în administrarea Consiliului Județean Dolj a depozitului de deșeuri al 

municipiului Calafat în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închidere depozit 

neconform de deșeuri al municipiului Calafat” în cadrul proiectului: ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, 

- hotărârea nr. 20/13.07.2010 a Consiliului Local al orașului Filiași privind darea 

în administrare Consiliului Județean Dolj a depozitului de deșeuri al orașului Filiași în 

vederea realizării obiectivului de investiții ”Închidere depozit neconform de deșeuri 

Filiași” în cadrul proiectului: ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Dolj”, 

- hotărârea nr. 41/13.07.2010, modificată prin hotărârea nr. 10/06.02.2012, ale 

Consiliului Local al orașului Segarcea privind darea în administrarea Consiliului 

Județean Dolj a depozitului de deșeuri al orașului Segarcea în vederea realizării 

obiectivului de investiții ”Închidere depozit neconform de deșeuri Segarcea Unirea”, în 

cadrul proiectului: ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, 

- hotărârea nr. 203/30.09.2010 a Consiliului Județean Dolj privind preluarea în 

administrare a unor terenuri aparținând domeniului public al unor unități administrativ-

teritoriale din județul Dolj pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul 

proiectului: ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, 

în baza art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 



 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se constată încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean 

Dolj asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. 

orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea, închise în cadrul proiectului ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, identificate în Anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Predarea-primirea depozitelor de deșeuri închise, a terenurilor și 

infrastructurii aferente acestora, aflate în domeniul public al U.A.T. municipiul 

Calafat, al U.A.T. orașul Filiași și al U.A.T. orașul Segarcea, se va face pe bază de 

protocol. 

 

  Art. 3. – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj duc la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, U.A.T. 

municipiul Calafat, U.A.T. orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea. 

 

  Nr. ________                   Adoptată la data de _____________    

 

 

PREŞEDINTE,   

                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

 DORIN COSMIN VASILE                                                    AL JUDEȚULUI      

         

 

                                                   ANDA NICOLAE 

    

 

 



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ      SE APROBA   

DIRECTIA AFACERI EUROPENE,     PRESEDINTE 

DEZVOLTARE REGIONALA,                                       DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA   
Nr. 2978/08.02.2021         

Unitatea pentru Implementarea Proiectului  

Nr. 87/08.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind constatarea incetarii dreptului de  administrare al 

Consiliului Judetean Dolj asupra depozitelor de deseuri situate pe raza U.A.T municipiul 

Calafat, U.A.T orasul Filiasi si U.A.T orasul Segarcea, inchise in cadrul proiectului „Sistem 

de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” 

 

Consiliul Judetean Dolj implementeaza proiectul „Sistem de management integrat al 

deseurilor in judetul Dolj”.  

In cadrul acestui proiect s-a incheiat contractul de lucrari CL2 nr.148/22.12.2015 

„Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, 

Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din 

Calafat, Filiasi, Segarcea.”, în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al 

deşeurilor în Judeţul Dolj". 

In cadrul contractului CL2 unul dintre obiective l-a constituit inchiderea depozitelor 

neconforme de la Calafat, Filiasi si Segarcea. A fost incheiat procesul-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.1 pentru Inchiderea depozitelor neconforme de la Segarcea, Filiasi si 

Calafat, moment din care obligatia asigurarii pazei si monitorizarii acestor depozite revine UAT 

Segarcea, respectiv UAT Filiasi si UAT Calafat, Consiliul Judetean Dolj indeplinind unul 

obiectivele contractului CL2 si anume inchiderea depozitelor neconforme.   

Pentru realizarea obiectivului de investitii „Inchidere depozite neconforme” au fost date 

urmatoarele hotarari de consiliu local de dare in administrare a terenului si a infrastructurii 

aferente, exclusiv pentru realizarea obiectivului de investitii „Inchidere depozit neconform de 

deseuri Calafat, Foliasi si Segarcea”: 

UAT Segarcea -prin HCL nr.10/06.12.2012 privind modificarea - HCL nr.41/2010, UAT 

Calafat – HCL nr.121/2010 si UAT Filiasi -HCL nr.20/2010 si au fost preluate in administrare 

de catre Consiliul Judetean Dolj prin HCJ nr.203/2010. 

Depozitul neconform de la Calafat este situat in T 126, P945/1, in suprafata de 40000 mp 

conform CF nr.30623, acest obiectiv avand  o suprafata  imprejmuita de 18892 mp.  

Depozitul neconform de la Filiasi este situat in str. 24 Ianuarie , nr.112A, fosta T 82, 

P69/1, conform CF nr.30793, acest obiectiv avand  o suprafata  de 10000 mp din acte si 6813 



mp  suprafata masurata. Suprafata imprejmuita a depozitului neconform de la Filiasi este de 

6772 mp.  

Depozitul neconform de la Segarcea este situat in T 171, P1585, conform C.F. 30490 in 

suprafata de 31706 mp, acest obiectiv avand  o suprafata imprejmuita de 20450 mp. 

Dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru realizarea obiectivelor de investitii: Inchidere 

depozit neconform Filiasi, Inchidere depozit neconform Calafat si Inchidere depozit neconform 

Segarcea trebuie sa inceteze administrarea de catre Consiliul Judetean Dolj asupra terenului si 

infrastructurii aferente Inchiderii celor 3 depozite neconforme. 

Prin HG nr. 349/2005 se institue obligatia asigurarii intretinerii, supravegherii si 

monitorizarii postinchidere a depozitului inchis de catre Operatorul depozitului, in cazul de fata 

UAT Segarcea, UAT Filiasi si UAT Calafat, Consiliul Judetean Dolj a inclus inchiderea acestor 

depozite neconforme in proiectul SMID Dolj, acesta  avand doar obligatia realizarii inchiderii 

depozitelor neconforme prin POS Mediu 2007-2013 si ulterior POIM 2014-2020: 

ART. 25 din HG 349/2005 

    (1) Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi 

controlul postînchidere al depozitului, conform autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu. 

     (2) Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin 

programul de monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă 

un risc potenţial pentru factorii de mediu. 

             Astfel, dupa momentul realizarii receptiei la terminarea lucrarilor,  toate cele 3 depozite 

inchise neconforme trebuie sa fie supravegheate, monitorizate si intretinute de catre UAT 

respectiv, astfel: 

Depozitul neconform inchis de la Filiasi- UAT Filiasi 

Depozitul  neconform inchis de la Segarcea- UAT Segarcea 

Depozitul  neconform inchis de la Calafat- UAT Calafat 

            Prin urmare, fata de cele precizate mai sus, va propunem  constatarea incetarii dreptului 

de  administrare al Consiliului Judetean Dolj asupra depozitelor de deseuri situate pe raza U.A.T 

municipiul Calafat, U.A.T orasul Filiasi si U.A.T orasul Segarcea, inchise in cadrul proiectului 

„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” 

Anexam proiectul de hotarare. 

Director Executiv ,                             Manager Proiect, 

Daniela Băluţă                                                   Cristian Bălă  

 

                                                                                                                      Manager tehnic 2 

                                                                                                                      Ionescu Ion 

 

                                                                                                                        Intocmit, 

                                                                                                                        Viviana Marica  



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea  

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

Nr. 3112/10.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărȃre privind constatarea încetării dreptului de administrare al 

Consiliului Judeţean Dolj asupra depozitelor de deşeuri situate pe raza  

U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. oraşul Filiaşi şi U.A.T. oraşul Segarcea, închise  

în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” 

 

Consiliul Judeţean Dolj implementează proiectul „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Dolj” în cadrul POS Mediu, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de 

Intervenţie 2.1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor”. 

În cadrul acestui proiect s-a încheiat contractul de lucrări CL2 nr. 148/22.12.2015 

„Proiectare şi execuţie de lucrări pentru construirea a 4 staţii de transfer (Băileşti, Calafat, 

Dobreşti, Filiaşi), a unei staţii de compostare (Calafat) şi închiderea depozitelor urbane 

neconforme din Calafat, Filiaşi, Segarcea.” 

Astfel, unul dintre obiectivele contractului CL2 l-a constituit închiderea depozitelor 

neconforme situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. oraşul Filiaşi şi U.A.T. oraşul 

Segarcea. Terenurile pe care erau amplasate aceste depozite aparţin domeniului public al 

municipiului Calafat, oraşului Filiaşi şi oraşului Segarcea.  

Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Închidere depozite urbane neconforme”, 

Consiliul Judeţean Dolj trebuia să fie titularul unui drept real asupra acestor terenuri, potrivit 

art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În acest sens, în conformitate cu art. 866-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului 

Calafat, prin Hotărȃrea nr. 121/2010, Consiliul Local Filiaşi, prin Hotărȃrea nr. 20/2010 şi 

Consiliul Local Segarcea, prin Hotărȃrea nr. 41/2010, modificată prin Hotărȃrea nr. 10/2012, 

au aprobat darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a terenurilor şi a infrastructurii 

aferente, exclusiv pentru realizarea obiectivului de investiţii „Închidere depozite neconforme 

de deşeuri de la Calafat, Filiaşi şi Segarcea”. 

Prin Hotărȃrea nr. 203/2010, Consiliul Judeţean Dolj a preluat în administrare 

terenurile prevăzute în anexa la această hotărȃre în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Închidere depozite neconforme”. 

După recepţia la terminarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii 

„Închidere depozit neconform Calafat”, „Închidere depozit neconform Filiaşi” şi „Închidere 

depozit neconform Segarcea”, trebuie să înceteze administrarea Consiliului Judeţean Dolj 

asupra terenurilor şi infrastructurii aferente, obligaţia întreţinerii, supravegherii, 



monitorizării şi controlului celor 3 depozite neconforme închise revenind opratorului 

depozitului, în cazul de faţă U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. oraşul Filiaşi şi U.A.T. oraşul 

Segarcea (conform art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor). 

  

Drept urmare, propunem adoptarea unei hotărȃri prin care se constată încetarea  

dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Dolj asupra depozitelor de deşeuri situate 

pe raza U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. oraşul Filiaşi şi U.A.T. oraşul Segarcea, închise 

în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

 

Anexăm proiectul de hotărȃre. 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC,                          ȘEF SERVICIU, 

        Cosmin Durle      Adrian Plugaru 

 

     ÎNTOCMIT, 

                                                                                      Nicoleta Cimpoeru 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 3203/10.02.2021 

    

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare al 

Consiliului Județean Dolj asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul 

Calafat, U.A.T. orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea, închise în cadrul proiectului ”Sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul 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, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

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

hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj 

asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. orașul Filiași 

și U.A.T. orașul Segarcea, închise în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj”, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: constatarea încetării dreptului de administrare. 

2) 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. 

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

reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 a fost identificat. 

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

întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, 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. 

 

 

        Avizat                                                                                                                          Întocmit 

    Șef serviciu               Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica                         Cristian Buzata 

                                                                                                      



 

                                                                                                                                                                               ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj 

                                                                                                                                                                                     nr.    _______________________           

 

 

Nr. 
Crt. 

Unitatea  
Administrativ 
Teritoriala 

Identificare teren  Obiectiv de investitii Nr. HCL de dare in 
 administrare 

Nr. HCJ de luare 
in administrare 

1 Oras Segarcea  T 171, P 1585, suprafata 
masurata 31706, nr. cadastral 
30490mp, suprafata 
imprejmuita 20450 mp 

Inchidere depozit deseuri 
“Unirea” 

10/06.12.2012 
privind 
modificarea HCL 
nr. 41/2010 

203/2010 

2 Municipiul Calafat T 126, P945/1, suprafata 
masurata 40000mp, suprafata 
imprejmuita 18892mp, nr. 
cadastral 30623 

Inchidere depozit neconform 
Calafat  

121/30.08.2010 203/2010 

3 Oras Filiasi T 82, P 69/1, str. 22 Ianuarie nr. 
112A, suprafata imprejmuita si 
masurata 6765 mp, nr. cadastral 
30793 

Inchidere depozit neconform 
oras Filiasi 

29/13.07.2010 203/2010 

 










