
 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ 

 

  Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 13867/461/18.06.2021 al Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin 

care se propune spre aprobare acordarea unui mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, raportul 

Serviciului Juridic nr. 13916/18.06.2021, precum si avizul comisiilor de specialitate; 

 în baza prevederilor art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

a prevederilor art. 6 alin. 1 lit. e, art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 și alin. 3 și art. 13 

alin. 1 lit. b) și alin. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

a prevederilor art. 59 alin. 1 punctul A lit. e) din Legea 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

în baza Contractului de Asociere privind modul de implementare al 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit, 

cu modificările și completările ulterioare, actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, 

a 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), precum și art. 

182, art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe un studiu de 



 
 

oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 

gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile 

provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe documentația de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 3. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să organizeze și să desfășoare procedurile de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației. 

 

Art. 4. 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: 

- studiul de oportunitate  pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime 

de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri 

pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre 

ale asociației; 

- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității 

de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din 

unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

 

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, Președintelui 

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

 

Nr. 134                                                       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” 

 

 


