
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea  administrării temporare de către  Direcția Județeană de 

Servicii Publice si Utilități Dolj a furnizării serviciului de operare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate in cadrul 

proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” 

 

  Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 25631/1135/07.10.2022                                 

al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare 

Internațională, Unitatea pentru Implementarea Proiectului “Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 

26174/11.10.2022 și avizul comisiilor de specialitate; 

 în baza: 

- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 99/2020, modificata prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 3/2022 privind darea în administrare temporară a 

furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Dolj; 

- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 292/2021 privind  înființarea 

Direcției Județene de Servicii Publice si Utilități Dolj 

- Contractului nr.1818/30.06.2022 privind Delegarea prin concesionare a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale; 

- Ordinului de Începere a Activității nr. 2/22.09.2022 emis de ADI 

ECODOLJ; 

-  art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

- art. 6 alin. (l) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților 

nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  



în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. m), art. 182 alin.1 și art. 196 alin. 

1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 - Se aproba încetarea  administrării temporare de către  Direcția 

Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj a furnizării serviciului de operare a 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate in cadrul proiectului 

„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” de către  Direcția 

Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj. 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Dolj, Direcției Județene de Servicii Publice si Utilități Dolj și 

către ADI ECODOLJ. 

 

Nr. ____                               Adoptată la data de ______________                        

  

 

PREȘEDINTE                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI   

       

  DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ   
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                 SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                PRESEDINTE                                              

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                 DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANARE INTERNATIONALA   

Nr. 25631/07.10.2022 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr. 1135/07.10.2022                                                                                        

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind incetarea  administrarii temporare de catre  Directia Judeteana 

de Servicii Publice si Utilitati Dolj a furnizarii serviciului de operare a instalatiilor de gestionare a 

deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Dolj” 

   
            Consiliul Judetean Dolj continua implementarea proiectul „Sistem de management integrat al 

deseurilor in judetul Dolj”, respectiv implementeaza faza II  a acestuia denumita “Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”. 

            In data de 31.10.2019 prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 231 s-a infiintat Serviciul Public 

de Salubrizare al Judetului Dolj, serviciu cu personalitate juridica care are ca obiect principal de activitate 

„tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase”. A fost necesara crearea acestui serviciu in vederea 

operarii temporare  a instalatiilor pana la momentul finalizarii achizitiei publice si atribuirea  contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri realizate prin SMID, data fiind 

urgenta operarii instalatiilor de deseuri. 

            Ulterior s-a emis Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 prin care s-a dat in administrare 

temporara catre Serviciul Public de Salubrizare al judetului Dolj atat statia de compostare si sortare 

Mofleni  realizata in cadrul contractului 22/20.02.2015-CL1– „Proiectare si executie de lucrari pentru 

construirea unei statii de sortare si a unei statii de compostare a deseurilor biodegradabile la Mofleni 

Craiova”, cat si Statiile de compostare si transfer din jud. Dolj realizate in cadrul contractului de 

proiectare si lucrari nr. 148/22.12.2015 CL2–„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 neconforme din Calafat, Filiasi, Segarcea”  incheiate in cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

 Prin adresa ADI ECODOLJ nr.2581/23.09.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu 

nr.24039/26.09.2022, acestia ne informeaza ca incepand cu data de 26.09.2022, Asocierea S.C.IRIDEX 

GROUP SALUBRIZARE SRL-S.C.IRIDEX GROUP S.R.L.-S.C.SERVICII SALUBRITATE 

BUCURESTI S.A. va incepe activitatea de operare in baza Contractului nr.1818/30.06.2022 privind 

Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in 

cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, conform Ordinului de 

Incepere a Activitatii nr. 2/22.09.2022 emis de ADI ECODOLJ.  

 Mentionam ca in baza Contractului nr. 1818/30.06.2022, operatorul va desfasura urmatoarele 

activitati componente ale serviciului de salubrizare: 

a) Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor in 

statiile de compostare de la Craiova-Mofleni si Calafat; 

b) Operarea/administrarea statiilor de transfer de la Filiasi, Calafat, Bailesti si Dobresti pentru 

deseurile municipale si deseurile similare; 
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c) Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statia de sortare Craiova-Mofleni. 

 

In scopul indeplinirii obiectivului prezentului contract, operatorul va desfasura de asemenea activitatea 

de transport a deseurilor rezultate de la instalatiile de deseuri pe care le opereaza catre alte instalatii de 

tratare sau la Depozit. 

Astfel, avand in vedere prevederile art. 2 alin. (1) din HCJ nr.99/2020 care precizeaza faptul ca 

durata darii in administrare a statiilor de la Mofleni si din judet catre Serviciul public de salubrizare al 

judetului Dolj, transformat ulterior in Directia Judeteana de Servicii Publice si Utilitati Dolj este 

temporara, pana la data prevazauta in ordinul de incepere a activitatii catre noul operator, desemnat ca 

urmare a atribuirii contractului de delegare a instalatiilor si faptul ca ca incepand cu data de 26.09.2022, 

Asocierea S.C.IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL-S.C.IRIDEX GROUP S.R.L.-S.C.SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. va incepe activitatea de operare in baza Contractului 

nr.1818/30.06.2022 privind Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor 

municipale realizate in cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, 

conform Ordinului de Incepere a Activitatii nr. 2/22.09.2022 emis de ADI ECODOLJ, propunem 

incetarea  administrarii temporare a furnizarii serviciului de operare a instalatiilor de gestionare a 

deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Dolj” de catre  Directia Judeteana de Servicii Publice si Utilitati Dolj. 

 

   

 

DIRECTOR EXECUTIV,                       Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Baluta                                                                                                              Cristian Bala 

 

                                                                                                                                         Intocmit, 

                                                                                                                                         Viviana Marica 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 26174/11.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind încetarea administrării temporare de către Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate 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, Administrație Locală în calitatea sa de 

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

proiectul de hotărâre privind încetarea administrării temporare de către Direcția Județeană de 

Servicii Publice și Utilități Dolj a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor municipale realizate 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: încetarea administrării temporare de către Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat 

al deșeurilor în județul 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. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

- art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările 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. 

            

                   Avizat          Întocmit 

    Sef Serviciu                                                     Consilier juridic     

    Daiana Stoica                                                Cristian Buzata 

      




