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H O T Ă R Â R E  NR. 9 /  10.02.2022 
privind aprobarea Actului Adițional nr.5  la Contractul nr. 370/22.05.2018  ”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” si a tarifelor aferente 
  
 
 

  Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 10.02.2022, ora 10,00; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.767/03.02.2022 al primarului comunei Gângiova cu 
privire la susţinerea proiectului de hotărâre, raportul de specialitate intocmit de domnul 
viceprimar al comunei Gangiova, inregistrat la nr.811/04.02.2022, in conformitate cu prevederile 
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 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 si actele 
constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, 

Adresa nr.3214/23.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ ; 

având în vedere necesitatea aprobării Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
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 si a tarifelor aferente ; 

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n  și art. 139  din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 
 

Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr.5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 ”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” si tarifele aferente, conform Anexei. 



Art.2. Se mandatează Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 
ECODOLJ  să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2019 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.3. Se mandatează domnul PREDA CRISTACHE, reprezentant legal în AGA ADI 
ECODOLJ  să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2019 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. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației, ca în numele și pe seama comunei 
GÂNGIOVA să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 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.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Institutiei Prefectului-Judeţul Dolj, Primarului comunei 
Gângiova  şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
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Adoptata in sedinta din data de  10.02.2022 
Cu un numar de 10 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri  
in functie    
 

  


