
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
  

 HOTĂRÂREA NR.256 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.05.2018.  
          Având în vedere rapoartele nr.76155/2018 al Direcţiei Servicii Publice și 
nr.766631/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei 
pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei 
de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al 
Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al 
Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al 
Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  
          În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e și art.8 alin.3 lit.k din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, republicată, art.1, alin.7 din Hotărârea 
Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
855/2008, Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

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 tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, dna. Alina Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 



   

 

Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 07.06.2018, ora 10,00, 
următoarea ordine de zi: 

           a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, potrivit 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

   b) modificarea Anexei nr.14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte 
integrantă  a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin 
completare cu tarifele aprobate la lit.a; 

c) îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul actului adiţional nr.12 la 
Contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013 pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale asociaţiei „Salubris Dolj”, în 
sensul că încheierea Hotărârii nr.29 a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” a fost dată în 16.06.2017 şi nu în data de 09.06.2017, cum în mod 
eronat s-a menţionat; 

 d) aprobarea actului adiţional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor 
membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 

  Art.3. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.2 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
 

        Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

  

 

 

  

 

                                                                  ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.256/2018 
 

 

 

 

 Tarife stabilite  pentru activităţile serviciului de salubrizare 
 

 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 

FARA 

TVA 

TVA 

19% 

TOTAL 

1 Măturat mecanizat carosabil cu 

automăturătoarea DAF LF 230 

-zi 

Lei/1000 mp 18,74 3,56 22,30 

Lei/ora 339,56 64,52 404,07 

2 Măturat mecanizat carosabil cu 

automăturătoarea DAF LF 230- 

noapte 

Lei/1000 mp 19,11 3,63 22,74 

Lei/ora 346,33 65,80 412,14 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marius MIHAI 
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