
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

              
 PROIEC
T 

          
        HOTĂRÂREA NR.___ 

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

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.05.2016; 

   Având în vedere raportul nr.86465/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul, 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 de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul, 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.1din prezenta hotărâre. 

  Art.3.În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.4. 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 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
a Municipiului Craiova nr.149/2015. 

    Art.5.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.86465/13.05.2016           

 
 

 
 

          APROBAT, 
            PRIMAR 

        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

 
 

     RAPORT 
 

 
 

 
  În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea nr. 51/2006, 
republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 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 administrative teritoriale. În conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 lit.b  
din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
raporturile juridice dintre unităţile administrative teritoriale şi operatorii serviciilor de 
utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate sunt reglementate prin hotărâri de atribuire 
şi contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. 
  Conform 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 sus menţionat, aprobarea tarifelor pentru serviciul de 
salubrizare este de competenta exclusiva a autoritatii administratiei publice locale. 
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 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2015, s-a aprobat tariful pentru 
activitatea de dezinsecţie prin pulverizare aeriană. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr.459/2015 a fost mandatat Primarul 
Municipiului Craiova, dna Lia Olguţa Vasilescu să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, modificarea Anexei 14- 
prin introducerea tarifelor pentru activităţile  de Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare, 
Dezinsecţie cu Avion, din Contractul de delegare nr. 1/29.03.2013.  
 Fundamentarea cheltuielilor aferente activităţilor specifice s-a făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi, materii prime şi materiale, utilităţi, 
energie, apă şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în vigoare, a 
cheltuielilor cu munca vie. 
 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 numai 
în condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate administrativă 
teritorială  implicată. 
  Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa înregistrată la Consiliul 
Local al Municipiului Craiova cu nr. 141/10.05.2016, prin care Asociația de 
Dezvoltare ”Salubris Dolj”, solicită modificarea anexei 14-  tarifele pentru activităţile 
delegate, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, cu privire la tarifele aplicate 
pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul  ce 
constituie anexă parte integrantă din  adresă. 
 Tarifele menţionate mai sus şi a căror modificare se solicită au fost înaintate de 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj” şi propuse de S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L.  prin adresa nr. 72/10.05.2016.  
 Faţă de cele menţionate mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 1. Aprobarea  tarifelor pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, 
şi dezinsecţia cu avionul 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, dezinfectie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul potrivit Anexei la prezentul raport; 
 3. Mandatarea Administratorului Public al Municipiului Craiova – domnul 
Radu Cosmin Preda, în cazul în care Primarul Municipiului Craiova nu poate 
participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”  să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, tarifele pentru activitatea de dezinsectie, 
dezinfectie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul potrivit Anexei la prezentul raport; 



   

 4. Modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 14- tarifele pentru 
activităţile delegate,  din  Contractul de delegare  nr. 1/29.03.2013, cu privire la 
tarifele aplicate pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie,  deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul potrivit anexei la prezentul raport.  
 5. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2015. 
  
 
   

Director Executiv, 
Delia CIUCĂ 

  
  

Vizat de legalitate, 
Bedelici NICOLETA 

Întocmit, 
inspector Liviu TROACĂ 
expert  Mircea MARIAN 

              inspector. Corina ŞTEFĂNIŢĂ 
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