
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

          

  HOTĂRÂREA NR.188 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi cu 
privire la demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanțare pentru 

achiziția de utilaje în sistem de leasing operațional 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 15.05.2018; 
          Având în vedere raportul nr.76093/2018 al Direcţiei Economico-Financiare şi 
Direcției Servicii Publice, precum și nr.77828/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi cu privire la demararea procedurilor de accesare 
a liniilor de finanțare pentru achiziția de utilaje în sistem de leasing operațional şi 
rapoartele nr.215/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea 
Monumentelor, nr.217/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului, nr.219/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi 
Relaţii Internaţionale, nr.221/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport și nr.223/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  
Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Ordinului 
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, art. 8 alin.1 și 2 din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, art.5, alin.2. lit.a), c), e),  
art.6 alin.1, lit.a) din Legea nr.101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 
localitatilor, art.150 pct.1 din Legea nr.31/1990, art.7 din Ordinul nr.82/2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;  

     În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, 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.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., următoarea ordine de zi: 



                                                                                                                                                    

a) aprobarea Studiului de oportunitate privind dobândirea în sistem de leasing 
operaţional, din fonduri proprii, a şase bucăţi autocompactoare noi, de 
capacitate minim 15 mc, norma de poluare Euro 6, de către S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 24 luni, cu o 
rată/chirie lunară fixă; 

b) aprobarea Caietului de sarcini privind procedura de achiziţie în sistem de 
leasing operaţional;  

c) desemnarea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare 
pentru achiziţia de utilaje în sistem de leasing operaţional. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihai Vlad şi S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 

    Marius MIHAI    Nicoleta MIULESCU 
 
 

  
  
  

  
           
                                         

 


