
ROMÂNIA               

JUDEȚUL GORJ                         

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Instituția Prefectului-Județul Gorj, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj 

- „ADIS” Gorj, Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul de 

Poliție Județul Gorj și Consiliul Județean Gorj pentru ”Gorjul Curat” 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare între Instituția Prefectului-Județul Gorj, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj - „ADIS” Gorj, 

Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județul Gorj și 

Consiliul Județean Gorj conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj ca în numele și pentru Județul Gorj 

să semneze Protocolul de colaborare. 

Art. 3. Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr. ___88____ 

Adoptată în ședința din 29.03.2022 

Cu un număr de ___32___ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți. 

 



 

ROMÂNIA         Anexă 

JUDEȚUL GORJ      la Hotărârea nr. 88/29.03.2022 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

PENTRU ”GORJUL CURAT” 

 

I. Părți semnatare 

1. Instituția Prefectului-Județul Gorj, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, 

reprezentată de Marcel-Petrică Iacobescu, în calitate de Prefect; 

2. UAT Județul Gorj prin Consiliul Județean Gorj, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, 

nr. 4, reprezentată de Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Președinte; 

3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj - 

„ADIS” Gorj, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, reprezentată de Dorin-Dan 

Tașcău, în calitate de Președinte; 

4. Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. 

Unirii, nr. 76, reprezentată de Gheorghe Sanda, în calitate de Comisar-șef; 

5. Inspectoratul de Poliție Județul Gorj, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 2, 

reprezentată de Daniel Fețanu, în calitate de Comisar-șef de poliție. 

 

II. Cadrul legal 

- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților; 

- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

- Hotărârea de Guvern nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 

- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. 

 

III. Obiective 

1. Colectarea deșeurilor menajere să fie funcțională în toate UAT-urile din județul Gorj – termen 

iunie 2022; 

2. Amenajarea de puncte de colectare a deșeurilor în fiecare zonă din județul Gorj – termen 

decembrie 2022; 

3. Amenajarea infrastructurii de depozitare a deșeurilor în zonele turistice din județul Gorj – termen 

decembrie 2022; 

4. Amenajarea de locații pentru colectarea de deșeuri inerte în toate UAT-urile din județul Gorj – 

termen iunie 2022; 



5. Identificarea zonelor de depozitare ilegală a deșeurilor și ecologizarea acestora cu prioritate – 

termen iunie 2022; 

6. Ecologizarea și întreținerea curățeniei pe toate drumurile publice, șanțurilor și acostamentelor, a 

cursurilor de apă și a zonelor turistice din județ; 

7. Menținerea curățeniei în județul Gorj prin: 

- elaborarea unui plan de acțiune și control a faptelor de încălcare a prevederilor legislației de 

protecție a mediului – termen mai 2022; 

- identificarea contravenienților și sancționarea acestora; 

- monitorizarea permanentă a zonelor de competență a fiecărei instituții și informarea reciprocă 

a părților despre apariția sau producerea de noi focare de deșeuri. 

Pentru atingerea obiectivelor se va avea în vedere o campanie de informare publică cu privire la 

obiectivele prezentului protocol. 

 

IV. Durată 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către toate părțile și se încheie pe o durată de 

2 ani. 

 

V. Responsabilitățile părților semnatare 

1. Instituția Prefectului-Județul Gorj: 

- monitorizarea și coordonarea activităților din prezentul protocol care revin instituțiilor 

deconcentrate, scop în care va fi desemnată o persoană responsabilă; 

- colaborarea cu primăriile și administratorii drumurilor publice pentru punerea în practică a 

prevederilor prezentului protocol. 

2. UAT Județul Gorj: 

- colaborarea cu primăriile pentru punerea în practică a prevederilor prezentului protocol; 

- desfășurarea unei campanii de comunicare cu privire la obiectivele prezentului protocol. 

3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj - 

„ADIS” Gorj: 

- urmărirea respectării de către operatori a frecvențelor de colectare pe categorii de deșeuri și a 

obligațiilor contractuale asumate; 

- asigurarea colectării de către operatori a deșeurilor și ridicarea deșeurilor abandonate pe 

domeniul public din toate localitățile județului; 

- colaborarea cu toate UAT-urile din județ pentru urmărirea modului în care se derulează 

serviciul de salubrizare și în vederea eliminării depozitelor clandestine de deșeuri; 

- organizarea de întâlniri cu autoritățile publice locale pentru implicarea acestora în atingerea 

obiectivelor acestui protocol. 

 



4. Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu: 

- monitorizează cu caracter permanent starea de salubritate a drumurilor naționale, județene și 

comunale precum și a extravilanului și intravilanului localităților de pe raza județului Gorj în 

vederea identificării depozitelor neconforme de deșeuri; 

- transmite măsuri de salubrizare, cu termene de realizare, administratorilor amplasamentelor 

unde au fost identificate deșeuri; 

- verifică realizarea măsurilor impuse, la termenele scadente și dispune măsurile ce se impun 

conform prevederilor legale; 

- sancționează persoanele identificate în flagrant care abandonează deșeuri în zonele nepermise 

și întreprinde demersuri pentru confiscarea mijlocului auto ce a fost utilizat la săvârșirea 

contravenției; 

- monitorizează zonele cu aflux turistic, zonele de cazare, zonele de campare și cursurile de apă 

aferente obiectivelor turistice din județul Gorj; 

- transmite măsuri de salubrizare și de intrare în legalitate, după caz, cu termene de realizare, 

administratorilor amplasamentelor unde au fost identificate deșeuri sau neconformități; 

- verifică realizarea măsurilor impuse, la termenele scadente și dispune măsurile ce se impun 

conform prevederilor legale. 

5. Inspectoratul de Poliție Județul Gorj: 

- întocmirea unui plan de măsuri împreună cu Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale 

de Mediu pentru combaterea transportului ilegal de deșeuri, respectiv depozitării ilegale de 

deșeuri; 

- organizarea punctuală de echipe mixte formate din lucrători din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județul Gorj și din cadrul Comisariatului Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu 

pentru punerea în aplicare a măsurilor din plan; 

- primește în comodat, întreține și folosește în cadrul acțiunilor, tehnică de supraveghere audio-

video pusă la dispoziție de parteneri; 

- transmite către unitățile competente informațiile de interes obținute din activitățile poliției. 

 

VI. Modalități de comunicare 

Comunicarea datelor și schimbul de informații între părți se realizează la solicitarea sau inițiativa 

părților. În vederea monitorizării situației vor avea loc întâlniri și raportări lunare iar pentru 

schimbul de date și informații părțile stabilesc persoane de contact, după cum urmează: 

1. Instituția Prefectului-Județul Gorj: ________________________________________________; 

2. UAT Județul Gorj: ____________________________________________________________; 

3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj - 

„ADIS” Gorj; ________________________________________________________________; 

4. Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu: ______________________________; 



5. Inspectoratul de Poliție Județul Gorj: ______________________________________________. 

 

VII. Încetarea protocolului 

Prezentul protocol încetează în următoarele situații: 

- la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

- prin acordul scris al părților. 

 

Instituția Prefectului-Județul Gorj 

Prefect, 

Marcel-Petrică Iacobescu 

UAT Județul Gorj 

Președinte, 

Cosmin-Mihai Popescu 

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul 

Serviciilor Publice de Salubrizare 

Gorj - „ADIS” Gorj 

Președinte, 

Dorin-Dan Tașcău 

 

 

 

Comisariatul Județean Gorj al 

Gărzii Naționale de Mediu 

Comisar-șef, 

Gheorghe Sanda 

Inspectoratul de Poliție Județul Gorj 

Comisar-șef de poliție, 

Daniel Fețanu 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 


