
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
H O T Ă R Â R E 

 
 

Privind atribuirea 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 din data de 22.03.2018; 
Având în vedere: 
- prevederile art. 116 alin. 2 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii; 
- prevederile art. 45 alin. 1 din HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziți public; 

- prevederile art. 29 alin. 3 din Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire; 

- prevederile art. 43 alin. 5 din nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, în vigoare atat la data inițierii procedurii de atribuire cat si in present; 

- clarificarea la documentatia de atribuire nr.288/08.09.2016 formulata in executarea deciziei 
nr.951/C2/920,948/02.06.2016 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

- prevederile art.16 alin.3 lit d), e) si s) si art.21 alin.1) din statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ in vigoare la data initierii procedurii 
de atribuire; 

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu modificarile 
ulterioare, actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ECODOLJ; 

- Aplicația de Finanțare pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Dolj”; 

- Nota justificativănr. 208/09.02.2018; 
 

Având în vedere necesitatea aprobării 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,inclusiv tarifele, precum si corelarea acestuia cu situatia existenta in prezent, fata de data 
initierii licitatiei  

În temeiul art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.4 lit. f) și alin.6 lit.a) pct.14, precum şi al art.45 
alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. bdin Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu 
modificările şi completărileulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă ”Contractul 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”, inclusiv 
tarifele aferente, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se mandatează dl. Calafeteanu Mihai Puiu, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ  să 
aprobeîn Adunarea Generală a Asociaților Contractul 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, 
inclusiv a tarifelor aferente pentru plata serviciului de salubrizare, conform Anexei. 

Art.3 Se mandatează domnul Ion Prioteasa, Președinte al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ ca în numele și pe seama comunei Plenita să 
semneze Contractul 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, conform Anexei. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 
a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 
legii. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      Barbu Marius Florin                                                            SECRETAR, 

                                        Adrian Marian 
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