
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

              
 PROIECT 

          
        HOTĂRÂREA NR.___ 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţia cu avionul  şi 
dezinsecţie la interior, propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.08.2016; 

           Având în vedere raportul nr.134456/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea dezinsecţia cu avionul  şi 
dezinsecţie la interior, propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităţilor, modificată şi completată; 

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.l.Se aprobă tarifele pentru activitatea dezinsecţia cu avionul  şi dezinsecţie la 
interior, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris” Dolj, tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.14 la contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare nr.1/29.03.2013. 

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

 
 
 

 
   INIŢIATOR,   AVIZAT, 
     PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



   

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 
 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 134456 /11.08.2016           
          APROBAT, 
            PRIMAR 
        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
     RAPORT 
 
 
 În conformitate cu prevederile  art.1 alin.2, lit.e din  Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice republicată  cu modificările şi completările 
ulterioare, salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate publică. 
 Potrivit prevederilor art.8 alin.3, lit.d, din acelaşi act normativ, gestiunea 
serviciilor publice poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune delegată, 
modalitatea de gestiune stabilindu-se prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ teritoriale. 
 În conformitate cu prevederile  art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, privind 
salubrizarea localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de 
modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se 
organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si al  unui caiet de 
sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local.  
 De asemenea, potrivit prevederilor art.6 alin. (1), lit.l) din actul normativ mai 
sus mentionat stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor  este de competenta 
exclusiva a autoritatii administratiei publice locale.   
  Fundamentarea cheltuielilor aferente activităţilor specifice s-a făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi, materii prime, materiale, utilităţi, 
 energie, apă şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în vigoare, a 
cheltuielilor cu munca vie. 
 Documentele justificative care au stat la baza tarifelor propuse sunt: 
 Contract de servicii nr. 67/30.05.2016 cu S.C. AVIAŢIA UTILITARĂ 
BUCUREŞTI S.A.- AEROBAZA PITEŞTI, prin care s-a stabilit preţul de 42 
lei/hectar, fără TVA, pentru dezinsecţia cu avionul. 
 Hotărârea de Guvern privind stabilirea salariului minim pe economie la 1250 
lei începând cu data de 01.05.2016. 
 Factura  CR, nr. 2039448/06.07.2016, privind plata serviciilor de furnizare apă 
potabilă, canal şi preluare apă meteorică, servicii furnizate de Compania de Apă 
Oltenia; 
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 Factura nr. 20126685/30.06.2016, eliberată, în calitate de furnizor, de către, 
G&M 2000 S.R.L. 
 Ordinul nr. 934/2016 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet 
de masa la 9,57 lei/pers/zi; 
 În conformitate cu prevederile art 16 alin. 3 lit. j. din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, Adunarea Generală  a Asociaţiei, cu 
privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi are şi ca atribuţie aprobarea 
preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, pentru membrii asociaţi, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente. Aprobarea  preţurilor, tarifelor şi taxelor se va face de către ADI 
„Salubris Dolj” numai în condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare 
unitate administrativ teritorială  implicată. 
  Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa înregistrată la  Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 131305/03.08.2016 prin care Asociația de Dezvoltare 
”Salubris Dolj”, solicită modificarea anexei 14 cu privire la tarifele pentru activitatea 
de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013 
şi fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 1. Aprobarea  tarifelor pentru activitatea de Dezinsectie cu avionul  şi 
Dezinsecţie la interior înaintate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris 
Dolj” şi    propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., potrivit Anexei la prezentul 
raport; 
  2. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova, d-na  Lia Olguţa Vasilescu, 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”  tarifele pentru activitatea de Dezinsectie cu avionul 
şi Dezinsecţie la interior înaintate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” şi    propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., potrivit Anexei la 
prezentul raport; 
 3. Modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 14  a Contractului de 
delegare nr. 1/29.03.2013 cu privire la tarifele pentru „Dezinsecţie cu avionul” şi 
„Dezinsecţie la interior”, ce urmează a fi practicate de  S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., în cadrul activităţii de „ Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare, potrivit 
Anexei la prezentul raport;   

 
 

Director Executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ 

 
 

Alin GLĂVAN 
 
 

Vizat de legalitate, 
Nicoleta BEDELICI 

Întocmit, 
inspector Liviu TROACĂ 
expert  Mircea MARIAN 

              inspector. Corina ŞTEFĂNIŢĂ 
  
  

 



   

 








































	1proiect
	HOTĂRĂŞTE:

	2Raport hcl salubritate, adi salubris august
	3anexa
	4DOCUMENTATIE DEZINSECTIE AUGUST 201616082016

