
 

H O T Ă R Â R E 

 
privind mandatarea ADI ECODOLJ  în vederea elaborării și aprobării 

“Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung 

 a serviciului de salubrizare în județul Dolj” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

        având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională înregistrat sub nr. 

25517/1130/06.10.2022, prin care se propune mandatarea ADI ECODOLJ în 

vederea elaborării și aprobării Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen 

mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj, raportul Serviciului juridic, 

Administrație Locală nr. 26320/11.10.2022, precum si avizul comisiilor de 

specialitate; 

ținând cont de adresa nr. 2577/22.09.2022 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 

în baza art. 175 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, a art. 5 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 

alin. (3) lit. a), art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen 

mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj. 

 

 



Art. 2 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Strategia de dezvoltare și 

funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj. 

Art. 3 Se mandatează dl. Președinte Dorin Cosmin Vasile, reprezentant legal în 

AGA A.D.I ECODOLJ  să voteze în Adunarea Generală a Asociaților aprobarea 

Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare în județul Dolj. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Instituției Prefectului 

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

 

 

 

Nr. ____                                         Adoptată la data de ______________

                          

 

 

 

 

         PREȘEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                               SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI 

 

DORIN-COSMIN VASILE                         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ   
             



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                 SE APROBA, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                PRESEDINTE                                              

DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                                 DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANARE INTERNATIONALA   

Nr. 25517/06.10.2022 

Unitatea pentru implementarea proiectului  

Nr. 1130/06.10.2022                                                                     

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind mandatarea ADI ECODOLJ privind elaborarea și aprobarea 

Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul 

Dolj 

          ADI ECODOLJ prin adresa nr. 2577/22.09.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu nr. 

24038/26.09.2022 propune mandatarea sa pentru elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și 

funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj. 

 ADI ECODOLJ a fost constituita in scopul organizarii, finantarii, monitorizarii si gestionarii in 

comun, pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, a activitatilor serviciului de 

salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in 

comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii 

si/sau dezvotarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului pe baza strategiei de 

dezvoltare a acestuia. 

 Scopul ADI ECODOLJ este promovarea si reprezentarea intereselor unitatilor administrativ-

teritoriale membre. Unul dintre scopuri il reprezinta realizarea in comun a proiectelor de investitii publice 

pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activitatilor, pe 

baza unei strategii locale de dezvoltare a activitatilor si a sistemelor de utilitati publice aferente. 

 Potrivit art. 5 alin. (1) lit.a) si alin. (2) lit.a) coroborat cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Statut, Asociatii 

mandateaza Asociatia sa elaboreze si sa aprobe in numele si pe seama lor strategiile proprii privind 

dezvoltarea serviciilor. 

 Prin Nota de Control emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice, in data de 08.04.2022, la punctul 5.2 Masurii, reprezentantii ANRSC au 

emis catre ADI ECODOLJ masura de a face demersurile necesare pentru elaborarea si aprobarea 

Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj. 

În consecință, va propunem mandatarea ADI ECODOLJ  pentru elaborarea si aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj. 

      Anexam proiectul de hotarare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                     Manager proiect,                                                                                                                                         

Daniela Baluta                                                                                                               Cristian Bala 

 

                                                                                                                                         Intocmit, 

                                                                                                                                         Viviana Marica 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 26320/11.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ în vederea elaborării și 

aprobării “Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare 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 mandatarea ADI ECODOLJ în vederea elaborării și aprobării 

“Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în 

județul Dolj”  , propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea ADI ECODOLJ în vederea elaborării și 

aprobării “Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare 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. 175 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (3) lit. a), art. 21 alin. (1) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ;   

- art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și 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                                                Simona Bărăgan 

      
 




