
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     

HOTĂRÂREA NR. 5 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi 
a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

17.01.2013.  
 Având în vedere raportul nr. 4960/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota 
în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a 
membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.11, 12, 13, 14 şi 15/2013;  

În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 şi alin.3 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, 
aprobată prin Legea nr.246/2005 şi  Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012referitoare 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 mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a membrilor 
consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETAR, 
              Ionel PANĂ          Nicoleta MIULESCU 



   
 

 


