
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

         
        HOTĂRÂREA NR.205 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi dezinsecţia cu avionul, propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.05.2016; 

    Având în vedere raportul nr.86465/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul, 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 Legii 
nr.101/2006 privind salubrizarea localităţilor, modificată şi completată; 

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 pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Dolj, 
tarifele prevăzute la art.1din prezenta hotărâre. 

  Art.3.În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.14 la contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului 
de salubrizare nr.1/29.03.2013 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
a Municipiului Craiova nr.149/2015. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris” Dolj şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

Dorel Cosmin MARINESCU           Ovidiu MISCHIANU 
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