
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 87 
privind atribuirea, c ătre S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., a 

 contractului de delegare a gestiunii pentru activităţile serviciului de salubrizare  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2012; 

Având în vedere raportul nr.21595/2012 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune atribuirea, către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., a contractului 
de delegare a gestiunii pentru activităţile serviciului de salubrizare şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;      
          În conformitate cu prevederile art.24, alin.1, lit.b din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată de Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.13/2008;  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.468/2011 privind 
atribuirea contractului de delegare pentru activităţile serviciului de salubrizare; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 
şi art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă atribuirea, către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., a contractului 

de delegare a gestiunii pentru următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare: 
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale 
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim 
special; 
b) sortarea deşeurilor municipale; 
c) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj; 
g) colectarea,  transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere ( mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.); 
h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 
gospodăriile populaţiei; 
i) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile de 
construcţii şi demolări; 
j) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

  



Art.2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii, în forma negociată, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  contractul de  
delegare a gestiunii pentru activităţile serviciului de salubrizare identificate la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 şi 2 la 
contractul de concesiune nr.106729/2011 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având 
ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, 
conform anexelor nr.2 şi nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

               Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt.

Denumire activ fix corporal Nr. inventar
Cod de 

clasificare  din 
Catalog

Valoarea de 
intrgistrare in 
contabilitate              

-lei-

Luna si anul in 
care incepe 
amortizarea

Durata normala 
de functionare 

din Catalog                  
-ani-

Durata 
normala de 
functionare            

- luni - 

Durata 
normala de 
functionare 

ramasa                                                             
- luni -

Amortizarea 
lunara                                  

-lei-
Observatii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4/7 10
363 Teren Gosp. Anexa Facai 4790 mp 42000400 - 497.446,00 01.01.1999 - - - 0,00 -

ANEXA 2

LA HOTĂRÂREA NR. 87/2012

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Pavel BADEA

DOMENIUL PUBLIC*
BUNURI DE RETUR

Page 1



ANEXA 3
la Hotărârea nr. 87/2012

Nr. 
crt.

Nr. inventar
Cod de 

clasificare din 
catalog

Valoarea de 
inregistrare in 
contabilitate                              

-lei-

Luna si anul in 
care incepe 
amortizarea

Durata normala 
de functionare 

din catalog                                
-ani-

Durata normala 
de functionare 

din catalog                  
-luni-

Durata normala 
de functionare 

ramasa                                      
- luni -

Amortizare 
lunara

Observatii

0 2 3 4 5 6 7 8 9=4/7 10
1 11000040 1.2.7 83.176,000 01.12.2009 30 360 345 231,04 -
2 11000041 1.2.7 33.342,000 01.12.2009 30 360 345 92,62 -
3 11000042 1.2.7 44.969,000 01.12.2009 30 360 345 124,91 -
4 11000012 1.2.11 7.777,000 01.12.2009 24 288 345 27,00 -
5 11000044 1.8.15 3.566,000 01.12.2009 36 432 345 8,25 -
6 1000019 1.6.3.2 38.040,000 01.12.2009 30 360 345 105,67 -
7 2242139 2.3.2.2.1 117.376,00 31.08.2007 6 72 30 1.630,22 -
8 2242140 2.3.2.2.1 117.376,00 31.08.2007 6 72 30 1.630,22 -

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Pavel BADEA

Denumire activ fix corporal

1
Cladire anexa Facai
Constructie Facai 1

Imprejmuire gard sarma Facai
Fiat Ducato DJ07YZK
Fiat Ducato DJ07YZL

BUNURI DE RETUR
DOMENIUL PRIVAT*

Constructie Facai 2
Constructie Facai 3
Hidrofor Facai
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