
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
  

 HOTĂRÂREA NR.513 
privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare şi 

aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2019  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
20.12.2018.  
          Având în vedere expunerea de motive nr.197104/2018, rapoartele nr.198952/2018 
al Direcţiei Servicii Publice și nr.203560/2018 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea tarifelor 
pentru activităţile serviciului de salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de 
salubrizare, pentru anul 2019 și rapoartele nr.534/2018 al Comisiei Servicii Publice, 
Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.536/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.538/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.540/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanţe, 
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  
          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, 
republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, modificată şi 
completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi 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.2 lit.a,  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 modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2018, 
prevăzute în  anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare, începând cu 1 ianuarie 2019, 
care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul 



   

 

prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu 
operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

   a) modificarea Anexei nr.14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte 
integrantă  a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi 
practicate de către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

   b) aprobarea actului adiţional 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.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.3 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.5. Cu aceeaşi dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.47/2018 și îşi încetează efectele pct.1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 şi art.5 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.264/2017. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, 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, 

        Adrian COSMAN   Nicoleta MIULESCU 
 
 

 



CENTRALIZATOR TARIFE ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.513/2018

Nr. 
crt.

Denumire tarif
Unitatea de 

masura

Tarif actual fara TVA Tarif 
propus 

fara TVA

Valoare 
contributie 
circulara 
fara TVA

Tarif total 
propus 

fara TVA

Tarif cu 
TVA 19%

1

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-persoane fizice

lei/pers/luna 7,07 8,514 1,446 8,514 10,132

2

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-persoane juridice (agenti 

economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete 

avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice  cu 

activitati independente asimilate agentilor economici

lei/mc/luna 76,08 83,739 7,656 83,739 99,650

3

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-deseuri municipale

lei/mc/luna 111,661 122,63 10,969 122,63 145,931

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian COSMAN



CENTRALIZATOR TAXA

Nr. 
crt.

Denumire taxa
Unitatea de 

masura

Taxă 
actuală

Valoare contributie circulara Taxă 
specială 
propusă

1

Taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatori 

persoaner fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 

beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 

salubrizare

pentru 

persoane 

juridice

76,08 7,656 99,650

2

Taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatori 

persoaner fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 

beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 

salubrizare

pentru 

persoane 

fizice

7,07 1,446 10,132

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.513/2018
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