
 
 
 

Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 23 IUNIE 2015 , in sedinta ordinara a Consiliului Local 
Amarastii de Jos , judetul Dolj ; 
 Se face prezenta nominala a Consilierilor locali , cu 14 consilieri locali prezenti 
si 1 consilier local absent – domnul Filip Ionut Danut . 

Doamna Secretar Stancu Mariana da citire procesului – verbal incheiat in 
sedinta anterioara a Consiliului Local Amarastii de Jos  . Nu sunt obiectiuni in ceea 
ce priveste procesul – verbal al sedintei anterioare . 
 Se alege presedintele de sedinta – d – l Coteanu Lucel . 

Domnul presedinte de sedinta coteanu Lucel prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos ordinea de zi , pe care o supune spre aprobare Consiliului Local : 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea : 
- documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică 

organizată în vederea atribuirii contractului privind 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 ; 

- modalitatii de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de 
salubrizare in Judetul Dolj : 

o Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si 
al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie 
si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 
fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori; 

o Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 
acestora 

o Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile 
municipale si deseurile similare; 

o Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de 
sortare 

o Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea 
acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare 

sub forma gestiunii delegate,  in cadrul contractului intitulat 
“DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 
RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL 



DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER 
GOICEA” ; 

- procedurii de atribuire a contractului “DELEGAREA PRIN 
CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI 
TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI 
DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI 
DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” va fi licitatia publica deschisa; 

- “Studiului de oportunitate pentru delegarea 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” ; 

-  “Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Dolj” pentru 
activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul de activitate al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor 
ECODOLJ ; 

- “Documentatiei de atribuire pentru 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” , care 
cuprinde următoarele secțiuni: 

 Secțiunea I – Fișa de Date (curpinzand criteriile de selecţie pentru 
activitatile serviciului delegat) ; 

 Secțiunea II – Caiet de Sarcini ; 
 Sectiunea III – Formulare ; 
 Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare ; 
 Sectiunea V –  Regulamentul serviciului de salubrizare în județul 

Dolj ; 
- Imputernicirii domnului Dinu Ion -  Primar al comunei AMARASTII DE 

JOS , judetul DOLJ, ca in numele si pentru comuna AMARASTII DE JOS , 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ :  

a) “Studiul de oportunitate pentru delegarea 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  

b) “Documentatia de atribuire pentru 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și 
transfer Goicea  

c) “Regulamentul serviciului de salubrizare  din județul Dolj  



- Acordarii de mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str.Unirii, 
nr.19, Municipiul Craiova, înscrisă în  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 26186870 
pentru: 

a) Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire 
a contractului privind 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer 
Goicea ; 

b) Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul de 
oportunitate si regulamentul serviciului) pentru 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 județul Dolj  și operarea  
stației de sortare și transfer Goicea ; 

c) Derularea procedurii de achizitie publică aferentă atribuirii 
contractului privind 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer 
Goicea (elaborarea raspunsurilor la clarificarile inaintate de 
operatorii economici interesati, efectuarea modificarilor necesare in 
documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente 
solicitate de ANRMAP/alte institutii cu atributii in acest sens, dupa 
caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor si a oricaror documente din cadrul 
procedurii de achizitie necesare derularii si finalizarii procedurii de 
achizitie) . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea asocierii Comunei Amarastii de Jos 
- prin Consiliul Local Amarastii de Jos , in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara CALAFAT – BECHET , persoana juridica de drept roman , 
infiintata conform art. 11 din Legea  nr. 215 / 2001 , republicata ; Actului Constitutiv 
si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; 
patrimoniului initial de 1500 lei al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
CALAFAT – BECHET va avea sediul in Romania , localitatea CALAFAT , judetul 
DOLJ ; imputernicirii Primarului Comunei Amarastii de Jos - domnul DINU ION , 
cetatean roman , nascut la data de 23.09. 1949 in comuna Amarastii de Jos , judetul 
Dolj , cu domiciliul in comuna Amarastii de Jos , judetul Dolj , posesor al C.I. seria 
DX nr. 697165 eliberat la data de 30.03.2010 de SPCLEP Leu sa reprezinte si sa 
semneze in numele si pe seama Consiliului Local , Actul Constitutiv si Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; persoanei 



imputernicite de reprezentantul legal sa indeplineasca procedurile prevazute de lege 
pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – 
BECHET la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor . 

Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea participarii U.A.T. Amarastii de 
Jos prin Consiliul Local al Comunei Amarastii de Jos la constituirea parteneriatului “ 
GAL JIU – ROMANATI “ care cuprinde localitatile din judetul Dolj : Ghindeni , 
Teasc , Bratovoiesti , Castranova , Rojiste , Daneti , Dobrotesti , Celaru , Marsani , 
Amarastii de Sus , Apele Vii , Amarastii de Jos si imputernicirii domnului Dinu Ion - 
Primar al comunei Amarastii de Jos sa reprezinte interesele comunei Amarastii de 
Jos , judetul Dolj , in cadrul parteneriatului  “ GAL JIU – ROMANATI “ . 

Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea completarii domeniului public al 
Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu urmatoarele bunuri 
imobile : 3 apartamente ( 2 apartamente cu suprafata utila de 45 m.p. fiecare si 1 
apartament cu suprafata utila de 58 m.p. ) si 1 teren intravilan ( Cvartal 10 p. , Cc 
775 in suprafata de 1118 m.p. ) situate in central comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj si publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei – partea I . 

 
 
Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea : 

- documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică 
organizată în vederea atribuirii contractului privind 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 ; 

- modalitatii de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de 
salubrizare in Judetul Dolj : 

o Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si 
al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie 
si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 
fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori; 

o Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 
acestora 

o Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile 
municipale si deseurile similare; 

o Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de 
sortare 

o Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea 
acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare 



sub forma gestiunii delegate,  in cadrul contractului intitulat 
“DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 
RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL 
DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER 
GOICEA” ; 

- procedurii de atribuire a contractului “DELEGAREA PRIN 
CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI 
TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI 
DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI 
DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” va fi licitatia publica deschisa; 

- “Studiului de oportunitate pentru delegarea 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” ; 

-  “Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Dolj” pentru 
activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul de activitate al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor 
ECODOLJ ; 

- “Documentatiei de atribuire pentru 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” , care 
cuprinde următoarele secțiuni: 

 Secțiunea I – Fișa de Date (curpinzand criteriile de selecţie pentru 
activitatile serviciului delegat) ; 

 Secțiunea II – Caiet de Sarcini ; 
 Sectiunea III – Formulare ; 
 Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare ; 
 Sectiunea V –  Regulamentul serviciului de salubrizare în județul 

Dolj ; 
- Imputernicirii domnului Dinu Ion -  Primar al comunei AMARASTII DE 

JOS , judetul DOLJ, ca in numele si pentru comuna AMARASTII DE JOS , 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ :  

a) “Studiul de oportunitate pentru delegarea 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  



b) “Documentatia de atribuire pentru 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și 
transfer Goicea  

c) “Regulamentul serviciului de salubrizare  din județul Dolj  
- Acordarii de mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str.Unirii, 
nr.19, Municipiul Craiova, înscrisă în  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 26186870 
pentru: 

a) Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de 
atribuire a contractului privind 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 județul Dolj  și 
operarea  stației de sortare și transfer Goicea ; 

b) Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul de 
oportunitate si regulamentul serviciului) pentru 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 județul Dolj  
și operarea  stației de sortare și transfer Goicea ; 

c) Derularea procedurii de achizitie publică aferentă atribuirii 
contractului privind 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 județul Dolj  și operarea  stației de 
sortare și transfer Goicea (elaborarea raspunsurilor la 
clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, 
efectuarea modificarilor necesare in documentatia de atribuire a 
achizitiei si a documentelor adiacente solicitate de 
ANRMAP/alte institutii cu atributii in acest sens, dupa caz, 
evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor si a oricaror documente din cadrul 
procedurii de achizitie necesare derularii si finalizarii procedurii 
de achizitie) . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de Jos , 
avizat prin Raportul Comisiei Juridice si de disciplina, protectie copii si administratie 
publica locala , amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Ghita Ion prezinta Consiliului Local Amarastii de Jos 
Referatul nr. 3456 / 19.06.2015 al Secretarului comunei Amarastii de Jos – d-na 



Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de 
specialitate , respectiv Comisia Juridica si de disciplina , protectie copii si 
administratie publica locala din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care 
se propune aprobarea: 

- documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică 
organizată în vederea atribuirii contractului privind 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 ; 

- modalitatii de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de 
salubrizare in Judetul Dolj : 

o Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si 
al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie 
si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 
fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori; 

o Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 
acestora 

o Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile 
municipale si deseurile similare; 

o Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de 
sortare 

o Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea 
acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare 

sub forma gestiunii delegate,  in cadrul contractului intitulat 
“DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 
RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL 
DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER 
GOICEA” ; 

- procedurii de atribuire a contractului “DELEGAREA PRIN 
CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI 
TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI 
DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI 
DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” va fi licitatia publica deschisa; 

- “Studiului de oportunitate pentru delegarea 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” ; 



-  “Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Dolj” pentru 
activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul de activitate al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor 
ECODOLJ ; 

- “Documentatiei de atribuire pentru 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 județul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” , care 
cuprinde următoarele secțiuni: 

 Secțiunea I – Fișa de Date (curpinzand criteriile de selecţie pentru 
activitatile serviciului delegat) ; 

 Secțiunea II – Caiet de Sarcini ; 
 Sectiunea III – Formulare ; 
 Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare ; 
 Sectiunea V –  Regulamentul serviciului de salubrizare în județul 

Dolj ; 
- Imputernicirii domnului Dinu Ion -  Primar al comunei AMARASTII DE 

JOS , judetul DOLJ, ca in numele si pentru comuna AMARASTII DE JOS , 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ :  

a) “Studiul de oportunitate pentru delegarea 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  

b) “Documentatia de atribuire pentru 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 județul Dolj  și 
operarea  stației de sortare și transfer Goicea  

c) “Regulamentul serviciului de salubrizare  din județul Dolj  
- Acordarii de mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str.Unirii, 
nr.19, Municipiul Craiova, înscrisă în  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 26186870 
pentru: 

a) Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de 
atribuire a contractului privind 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 județul Dolj  și 
operarea  stației de sortare și transfer Goicea ; 



b) Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul de 
oportunitate si regulamentul serviciului) pentru 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 județul 
Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea ; 

c) Derularea procedurii de achizitie publică aferentă atribuirii 
contractului privind 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 județul Dolj  și operarea  stației de 
sortare și transfer Goicea (elaborarea raspunsurilor la 
clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, 
efectuarea modificarilor necesare in documentatia de 
atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente solicitate de 
ANRMAP/alte institutii cu atributii in acest sens, dupa caz, 
evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor si a oricaror documente din cadrul 
procedurii de achizitie necesare derularii si finalizarii 
procedurii de achizitie) . 

Domnul presedinte de sedinta Coteanu Lucel  supune spre aprobare art.1 de pe 
ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea asocierii Comunei Amarastii de Jos 

- prin Consiliul Local Amarastii de Jos , in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara CALAFAT – BECHET , persoana juridica de drept roman , 
infiintata conform art. 11 din Legea  nr. 215 / 2001 , republicata ; Actului Constitutiv 
si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; 
patrimoniului initial de 1500 lei al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
CALAFAT – BECHET va avea sediul in Romania , localitatea CALAFAT , judetul 
DOLJ ; imputernicirii Primarului Comunei Amarastii de Jos - domnul DINU ION , 
cetatean roman , nascut la data de 23.09. 1949 in comuna Amarastii de Jos , judetul 
Dolj , cu domiciliul in comuna Amarastii de Jos , judetul Dolj , posesor al C.I. seria 
DX nr. 697165 eliberat la data de 30.03.2010 de SPCLEP Leu sa reprezinte si sa 
semneze in numele si pe seama Consiliului Local , Actul Constitutiv si Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; persoanei 
imputernicite de reprezentantul legal sa indeplineasca procedurile prevazute de lege 
pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – 
BECHET la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Comisia pentru activitati economico 
– financiare , amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos . 



Domnul Consilier local Firanescu Marian prezinta Consiliului Local Amarastii 
de Jos Referatul nr. 3457 / 19.06.2015  al Secretarului comunei Amarastii de Jos – d-
na Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de 
specialitate , respectiv Comisia pentru activitati economico – financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se 
propune aprobarea asocierii Comunei Amarastii de Jos , prin Consiliul Local 
Amarastii de Jos , in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – 
BECHET , persoana juridica de drept roman , infiintata conform art. 11 din Legea  
nr. 215 / 2001 , republicata ; Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; patrimoniului initial de 1500 lei al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET va avea sediul in 
Romania , localitatea CALAFAT , judetul DOLJ ; imputernicirii Primarului 
Comunei Amarastii de Jos - domnul DINU ION , cetatean roman , nascut la data de 
23.09. 1949 in comuna Amarastii de Jos , judetul Dolj , cu domiciliul in comuna 
Amarastii de Jos , judetul Dolj , posesor al C.I. seria DX nr. 697165 eliberat la data de 
30.03.2010 de SPCLEP Leu sa reprezinte si sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului Local , Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara CALAFAT – BECHET ; persoanei imputernicite de reprezentantul 
legal sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET la Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor . 

Domnul presedinte de sedinta Coteanu Lucel  supune spre aprobare art.2 de pe 
ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea participarii U.A.T. Amarastii de 

Jos prin Consiliul Local al Comunei Amarastii de Jos la constituirea parteneriatului “ 
GAL JIU – ROMANATI “ care cuprinde localitatile din judetul Dolj : Ghindeni , 
Teasc , Bratovoiesti , Castranova , Rojiste , Daneti , Dobrotesti , Celaru , Marsani , 
Amarastii de Sus , Apele Vii , Amarastii de Jos si imputernicirii domnului Dinu Ion - 
Primar al comunei Amarastii de Jos sa reprezinte interesele comunei Amarastii de 
Jos , judetul Dolj , in cadrul parteneriatului  “ GAL JIU – ROMANATI “ . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de Jos , 
avizat prin Raportul Comisiei Juridice si de disciplina, protectie copii si administratie 
publica locala , amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Ghita Ion prezinta Consiliului Local Amarastii de Jos 
Referatul nr. 3458 / 19.06.2015 al Secretarului comunei Amarastii de Jos – d-na 
Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de 
specialitate , respectiv Comisia Juridica si de disciplina , protectie copii si 
administratie publica locala din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care 
se propune aprobarea participarii U.A.T. Amarastii de Jos prin Consiliul Local al 
Comunei Amarastii de Jos la constituirea parteneriatului “GAL JIU – ROMANATI “ 



care cuprinde localitatile din judetul Dolj : Ghindeni , Teasc , Bratovoiesti , 
Castranova , Rojiste , Daneti , Dobrotesti , Celaru , Marsani , Amarastii de Sus , 
Apele Vii , Amarastii de Jos si imputernicirii domnului Dinu Ion - Primar al comunei 
Amarastii de Jos sa reprezinte interesele comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj , in 
cadrul parteneriatului  “ GAL JIU – ROMANATI “ . 

Domnul presedinte de sedinta Coteanu Lucel  supune spre aprobare art.3 de pe 
ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 

Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea  completarii domeniului public al 
Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu urmatoarele bunuri 
imobile : 3 apartamente ( 2 apartamente cu suprafata utila de 45 m.p. fiecare si 1 
apartament cu suprafata utila de 58 m.p. ) si 1 teren intravilan ( Cvartal 10 p. , Cc 
775 in suprafata de 1118 m.p. ) situate in central comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj si publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei – partea I . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de Jos , 
avizat prin Raportul Comisiei pentru Activitati Social – Culturale , Culte , 
Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala . 

Domnul Consilier local Coteanu Lucel prezinta Consiliului Local Amarastii de 
Jos Referatul nr. 3459 / 19.06.2015 al Secretarului comunei Amarastii de Jos – d-na 
Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de 
specialitate , respectiv Comisia pentru Activitati Social – Culturale, Culte , 
Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala , prin care se propune 
aprobarea completarii domeniului public al Unitatii Administrativ – Teritoriale 
Comuna Amarastii de Jos cu urmatoarele bunuri imobile : 3 apartamente ( 2 
apartamente cu suprafata utila de 45 m.p. fiecare si 1 apartament cu suprafata utila 
de 58 m.p. ) si 1 teren intravilan ( Cvartal 10 p. , Cc 775 in suprafata de 1118 m.p. ) 
situate in central comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj si publicarea lor in 
Monitorul Oficial al Romaniei – partea I . 

Domnul presedinte de sedinta Coteanu Lucel  supune spre aprobare art.4 de pe 
ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 

Domnul presedinte de sedinta Coteanu Lucel  declara sedinta incheiata . 
 
 

 
Presedinte ,           Secretar , 

          COTEANU LUCEL         STANCU MARIANA 
 
 


