
ROMÂNIA 

 

JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PLENITA 

H O T Ă R Â R E A  

Nr.31 din 20.09.2019 

privind  aprobarea documentelor necesare demarării si derulării procedurii de licitație publică organizată 
în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Dolj” 

 

Consiliul Local al comunei Plenita întrunit în şedinţa extraordinara in data de 20.09.2019 

 Având în vedere: 

- Adresa 1097 din 21.08.2019, inregistarta sub nr. 7699 din 23.08.2019, prin care se propun spre 
aprobare documentele necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică organizată în 
vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare 
a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Dolj”; 

- prevederile art. 22 alin. 1 și alin. 2 lit. b, art. 29, art. 30 din Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. 1 lit. e, art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 și alin. 3 și art. 13 alin. 1 lit. b) și alin. 2 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 59 alin. 1 punctul A lit. e) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor; 
- prevederile art. 7, art. 50 alin. 1 lit. a)din Legea 100/2016privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii; 
- prevederile art. 11 și art. 19 alin. 3 din HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si 
concesiune de serviciidin Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii: 

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit, actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitare ECODOLJ; 

- Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Dolj”. 

 
având în vedere necesitatea aprobării documentatiei de atribuire pentru Contractul de Delegare 

prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 

 

 



în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și d) coroborat cu alin.4 lit.g) si alin.7 lit.n), precum şi al art.139 alin.1 
si art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă modalitatea de gestiune a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în 
Județul Dolj: 

 a. Operarea si administrarea statiilor de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti, transportul 
deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deseurilor reciclabile si biodegradabile 
catre statia de sortare si compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv statia de compostare Calafat;  

 b. Operarea si administrarea statiei de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor 
reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

 c. Operarea si administrarea statiilor de compostare Calafat si Craiova-Mofleni, valorificarea 
compostului si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

sub forma gestiunii delegate, în cadrul contractului intitulat “Delegarea prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

Art.2 Procedura de atribuire a contractului “Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Dolj” va fi licitație publică deschisă. 

Art.3 Se aprobă“Studiu de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de 
gestiune a deșeurilor în județul Dolj”,respectiv pentru activitățile serviciului de salubrizare menționate 
la art.1, în forma prezentată în Anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă“Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, respectiv activitățile serviciului de salubrizare 
mentionate la art.1, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde 
următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Instrucțiuni către ofertanți(curpinzând criteriile de selecţie pentru activitățile 
serviciului delegat) 

• Secțiunea II –Caiet de Sarcini 
• Sectiunea III – Formulare 
• Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare 

Art.5 Se împuternicește d-nul Calafeteanu Mihai Puiu, Primar al comunei Plenita, ca în numele și pentru 
comuna Plenita să aprobe și să voteze în Adunarea Generală aAsociației de Dezvoltare 
IntercomunitarăECODOLJ:  

a) Studiu de oportunitate pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul 

Dolj; 
b) Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj. 



așa cum sunt ele prevăzute în Anexa I șiAnexa  II,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Se acordă mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor 
ECODOLJcu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr. 22, corp B, et. 1,Municipiul Craiova, 
înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecatoriei Craiovasub nr. 81/03.11.2009, 
CIF RO 26186870pentru: 

a) Publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a contractului privind 
delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj; 

b) Publicarea documentației de atribuire (inclusiv studiul de oportunitate)pentru delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj; 

c) Derularea procedurii de achizitie publică aferentă atribuirii contractului privind delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj (elaborarea 
modificărilor și răspunsurilor la clarificarile înaintate de operatorii economici interesați, 
efectuarea modificărilor necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor 
adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea 
ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente 
din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizăriiprocedurii de achiziție). 

Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată   Unității de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Dolj”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA      Contrasemneaza, 
            Burghel Nicolae                      Secretar, 
                                                                         Marian Adrian 
 
 
 
 
 
Nr. 31 
Adoptată in ședința din data de  20.09.2019 
 


