
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

     HOTĂRÂREA NR. 653 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a 
contractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 

tratamente fitosanitare în municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 
          Având în vedere raportul nr.153490/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a 
contractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare în municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 257/2013;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.71/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii;  
           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.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.457/2013, prin completare cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
            „Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru activitatea de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova”. 

Art.2. 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. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

Traian Alexandru Corneliu BEŢIU  Nicoleta MIULESCU 



 
 


