
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea contractelor-cadru accesorii Contractului ”Delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul  deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  

stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente 

 

 

Consiliul Local al comunei Plenita întrunit în şedinţa ordinara in data de 18.07.2018, 
analizand adresa ADI “ECODOLJ”  nr. 428 din 18.06.2018, iregistrata sub nr. 7900 din 
25.06.2018; 
având în vedere: 

- prevederile art. 8 alin. (3) lit. „i” din Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităț ipublice, republicată 

- prevederile art.16 alin. (3) lit „e” și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ  

având în vedere necesitatea aprobării contractelor-cadru, accesorii Contractului de 
delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea 

în temeiul art. 36 alin. (2)  lit. “d” coroborat cu alin. (6)  lit. “a” pct.14, precum şi al art. 45 
alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

Art. 1 Se aprobă următoarele contracte-cadru, accesorii Contractului ”Delegare prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea”: 

- Acord rural (Anexa 1); 
- Contract subsecvent pentru colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public, 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, campanii de colectare 
separată    şi gestionare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere de la populaţie 
și campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor voluminoase neasimilabile 
celor menajere de la populaţia (Anexa 2); 

- Contract de colectare deşeuri similare și închiriere recipiente de precolectare (Anexa 
3); 

- Contract de colectare și transport al deșeurilo rprovenite din activități de reamenajare 
și reabilitare interioara și/sau exterioara a imobilelor (Anexa 4); 

- Contract de colectare ocazională a deşeurilor similare generate ca urmare 
aevenimentelor speciale (Anexa 5); 



- Contract de prestări servicii de colectare separată de la populație și gestionarea 
deșeurilor periculoase din deșeurile menajere (Anexa 6); 

- Contract de colectareși transport al deșeurilor voluminoase (Anexa 7); 

conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se mandatează dl. Calafeteanu Mihai Puiu, reprezentant legal în AGA ADI 

ECODOLJ  să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților contractele-cadru, conform 
Anexelor. 

Art.3 Prezenta hotărâreva fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică, încondiţiile legii. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           
CONTRASEMNEAZĂ, 

      Melusel  Meda Emilia                                                            SECRETAR, 
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