
 

 
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. 33                      Adoptată la data de 25.02.2021    

 

 

PREŞEDINTE,   

                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

 DORIN COSMIN VASILE                                                    AL JUDEȚULUI      

         

 

                                                   ANDA NICOLAE 

    

 

 



 

                                                                                                                                                                               ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj 

                                                                                                                                                                                     nr.    33/2021           

 

 

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 

 




