
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          PROIECT   
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.07.2016; 
           Având în vedere raportul nr.96142/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată, 
aprobată prin Legea nr.3/2003; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
    Art.l. Se aprobă tarifele privind desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
municipiul Craiova nr.199265/28.12.2011, aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2016. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

 
     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

         Mihail GENOIU   Ovidiu MISCHIANU 
      



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 96142/14.07.2017 
 
                                                                                                                     Se aprobă 
                                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                                            Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                  RAPORT 
 
    
       În conformitate cu prevederile art.3, alin.1, lit.m din OG nr.71/2002 privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 
modificările ulterioare, serviciul de ecarisaj este un serviciu de administrare a domeniului public si 
privat de interes local. 
          Prin H.C.L nr.417/2011, cu modificările ulterioare, s-a aprobat Contractul nr.199265/2011 de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., contract care cuprinde în Anexa nr.3-Centralizator tarife pentru serviciul ecarisaj, tarifele 
pentru desfăsurarea serviciului. 
          În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Caietul de sarcini referitor la desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin HCL nr.616/2014, 
tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului 
Local, pe baza fundamentării propuse de operator si avizate de serviciul de specialitate din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova. Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, stabilirea, 
modificarea si ajustarea periodică a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de 
operare. Tarifele se vor stabili, modifica şi ajusta conform legislaţiei în vigoare şi vor fi supuse spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 94676/12.07.2017 , S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. solicită introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Craiova din luna iulie 2017 următorul punct:  
         - Modificarea tarifelor privind Serviciul de Gestionare a Cainilor fără Stăpân. 
          La respectiva adresă, se anexează următoarele: 

1. Centralizator tarife; 
2. Memoriu tehnico-economic justificativ. 

         Astfel, faţă de tarifele aprobate prin  HCL 204/26.05.2016 au apărut următoarele modificări: 
    -   Structura şi nivelul tarifelor este stabilită astfel încat să acopere costurile efective ale 
serviciului de gestionare a câinilor fătă stăpân şi a cheltuielilor curente de întreţinere şi 
exploatare.Fundamentarea cheltuielilor aferente activităţilor specifice s-a făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi, materii prime şi materiale, utilităţi, energie, apă 
şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie. 
            Potrivit prevederilor art. 1 din H.G. nr. 1/2017 începând cu data de 1 februarie 2017, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte 
adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în 
medie, pe lună, în anul 2017.S-a modificat grila de salarizare a personalului,ca urmare a modificării 
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salariului minim pe economie de la 1250 lei în mai 2016 la 1450 lei din februarie 2017, o creştere 
de 16%. 

− Cota de cheltuieli indirecte (comune) de secţie, in procent de 28.13% se aplică la total 
cheltuieli directe, ceea ce a condus la ajustarea tarifelor în sensul cresterii acestora, dar si  la 
recuperarea prin tarif a costurilor indirecte care nu se individualizează pe operaţiune ca si 
cheltuială directă ; 

−  Tarifele de la poziţia 11 si 12, respectiv pentru Operaţiuni RECS si Usoare tratamente, nu 
pot fi identificate în fundamentare, încasarea lor făcându-se conform contractului de prestări 
servicii veterinare nr.153/27.12.2016   încheiat  între S.C. Salubritate Craiova  SRL  si  S.C.  
Promed Vet S.R.L. 

  
   Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele:  
 
      1.  Aprobarea tarifelor propuse de S.C. Salubritate Craiova SRL, privind desfăşurarea serviciului  
 de gestionare a câinilor fără stăpâni, potrivit anexei la prezentul raport; 

2. Modificarea Anexei 3 -Centralizator tarife pentru activitatea de ecarisaj, la contractul de 
delegare nr.199265/28.12.2011, aprobat prin HCL 417/2011, aceasta urmaând să aibă forma 
anexată la raport; 

3.  Modificarea în mod corespunzător a Hotărâarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
municipiul Craiova. 

4. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204 /2016,  prin 
care s-au aprobat tarifele privind desfăsurarea serviciului de ecarisaj. 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV , DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 
  

 
                                                                                                                   
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 insp. Mariana NEAGOE CURELARU 
 insp. Corina ŞTEFĂNIŢĂ 

 
 
 
 

Vizat de legalitate ,  
cons.juridic Nicoleta BEDELICI  

  
 

  
  
  

C.Ş./2exDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr. 17485, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atr ibuţiilor 

legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii 



   

 
 
 

  Anexa   
 
       
        CENTRALIZATOR TARIFE PENTRU SERVICIUL DE GESTIONARE A 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI 
 
          

Nr. 
crt 

          Activitate U.M. Tarif fără T.V.A 

1 Capturare câini Lei/cââaine 84,59 

2 Cazare câini comunitari- 
Adăpost Breasta 

Lei/caine/zi 12,55 

3 Microcipare Lei/cââaine 25,03 

4 Deparazitare Internă – 
Externă 

Lei/cââaine 2,26 

5 Euthanasiere Lei/cââaine 29,5 

6 Operaţie pentru sterilizare – 
Mascul 

Lei/cââaine 34,56 

7 Operaţie pentru sterilizare – 
Femelă 

Lei/cââaine 74,23 

8 Vaccinare antirabică Lei/cââaine 6,43 

9 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - lucrat 

Lei/oră 70,06 

10 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - asteptare 

Lei/oră 45,73 

11 Operaţiuni RECS – conform  contract Lei 37 

12 Usoare tratamente conform contract Lei 10 
13 Adopţie la distanţă-Cazare 

Adăpost Breasta 
Lei/caine/zi 12,55 
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