
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
  

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.09.2018.  
          Având în vedere expunerea de motive nr.143766/2018, rapoartele nr.147514/2018 
al Direcţiei Servicii Publice și nr.147802/2018 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi;  
          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, 
republicată şi Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare 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 tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

           a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, potrivit 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

   b) modificarea, prin completare cu tarifele aprobate la lit.a, a Anexei nr.14 
„tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă  a Contractului de delegare 
nr.1/29.03.2013, prin act adiţional; 

   c) aprobarea actului adiţional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 



   

 

   
  Art.3. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.2 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 



Nr.  143766/11.09.2018 
 

Expunere de motive 
privind aprobarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare și mandatarea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Salubris Dolj” ordinea de zi 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit. e din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate publică.  

Conform  prevederilor  art. 8, alin. 3, lit. k din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006 republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu 
aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor si tarifelor, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit art. 8, alin. 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în 
conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

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 ca atribuţie, şi 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 Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” numai în condiţiile aprobării anterioare a acestora de 
către fiecare unitate administrativ teritorială  implicată.  

Pentru îmbunătăţirea activităţilor serviciului de salubrizare  SC Salubritate Craiova SRL, a 
achiziţionat, prin contractul de leasing financiar nr.30145086/09.05.2018, 4 bucăți autoutilitare 
IVECO DAYLY 32 C12 E6. De asemenea, pentru desfășurarea activității de măturat, spălat stropit 
și întreținere căi publice se va folosi utilajul multifuncțional abrollkeeper DJ-17 SAL, utilizat până 
în prezent pentru activitatea de colectare și transport deșeuri. 
    Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 140671/05.09.2018, 
nr.141812/06.09.2018 și nr. 143468/10.09.2018 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ”Salubris 
Dolj”, solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  să voteze şi 
să aprobe  următoarea ordine de zi :  

1) Modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă a 
Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin completare cu noile 
tarife; 

1.1) Aprobarea introducerii tarifelor noi pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare. 
2) Aprobarea actului adiţional nr.18 la Contractului de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013 

pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei 
„Salubris Dolj”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următorul proiect de hotărâre: 

1 tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare, potrivit anexei nr. 1 la prezentul 
raport. 

2 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al  Municipiului Craiova, dna.Alina 
Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 



Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”,  următoarea ordine de zi: 

a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, potrivit anexei nr. 
1 la prezentul raport. 
  b) modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă a 
Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin completare cu tarifele 
aprobate la lit a. 

 c) aprobarea actului adiţional nr.18  la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre 
ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 

3. mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris  Dolj”,  ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului 
Local al  Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 

                                           
 
 
                                                                         Primar, 
                                                                 Mihail GENOIU 

 
 

 
 
 

Director Executiv, 

 
 
 

                   
                         Director Executiv Adj.,              

                          Delia CIUCĂ 
 
 

                              Alin GLĂVAN 

  
 



   

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 

 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.147514/18.09.2018 
                          Se aprobă, 
                              Primar, 
                                                                                                              Mihail GENOIU 
      
                   
                 
                           
  RAPORT 
 
 În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit. e din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, salubrizarea localităţilor este 
un serviciu de utilitate publică.  

Conform  prevederilor  art. 8, alin. 3, lit. k din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce 
le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 
utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării preţurilor si tarifelor, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor 
elaborate si aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit art. 8, alin. 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează 
sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile 
elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

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 ca atribuţie, şi 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 Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” numai în condiţiile aprobării anterioare a 
acestora de către fiecare unitate administrativ teritorială  implicată.  

Parcul auto al operatorului care desfăşoară operaţiuni specifice activităţilor 
serviciului de salubrizare este invechit şi nu mai corespunde cerinţelor actuale de 
calitate. Pentru îmbunătăţirea activităţilor serviciului de salubrizare  SC Salubritate 
Craiova SRL, a achiziţionat, prin contractul de leasing financiar 
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nr.30145086/09.05.2018, 4 bucăți autoutilitare IVECO DAYLY 32 C12 E6 care vor 
fi utilizate astfel: 

- Pentru activitatea de măturat, spălat stropit și întreținere căi publice în 
vederea colectării și transportului deșeurilor fără depozitare în depozitul de 
deșeuri, cu doi deservenți – lei/oră; 

- Pentru activitatea de măturat, spălat stropit și întreținere căi publice ori 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare în vederea transportării materialelor, 
muncitori, etc. – fără deservenți – lei/oră. 

De asemenea, pentru desfășurarea activității de măturat, spălat stropit și 
întreținere căi publice se va folosi utilajul multifuncțional abrollkeeper DJ-17 SAL, 
utilizat până în prezent pentru activitatea de colectare și transport deșeuri. 

Prin adresa nr.15208/04.09.2018 operatorul regional SC Salubritate Craiova 
SRL a solicitat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj aprobarea 
unor tarife noi pentru decontarea lucrărilor efectuate de către utilajele IVECO 
DAYLY 32 C12 E6 și DJ-17 SAL fundamentate pe baza cheltuielilor aferente, în 
funcţie de consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, utilităţi, materii prime şi 
materiale şi a preţurilor acestora în vigoare, dar şi a cheltuielilor cu munca vie. 
 Tarifele  pentru care se solicită aprobarea sunt prevăzute în anexa nr.1 la 
prezentul raport. Tarifele sunt exprimate în lei/oră.  
         Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/2013s-au 
aprobat tarifele pentru activitățile serviciului de salubrizare. 

 Potrivit prevederilor art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 
din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi Statutul-cadru al 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 
şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi 
înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.  
        Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicată, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 
109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor coroborate cu dispozitiile art.36 alin.2, lit.d, din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, dar și adresele înregistrate la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 140671/05.09.2018, nr.141812/06.09.2018 și nr. 143468/10.09.2018 
prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ”Salubris Dolj”, solicită 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  să voteze şi 
să aprobe  următoarea ordine de zi :  

1) Modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă 
a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin 
completare cu noile tarife; 

1.1) Aprobarea introducerii tarifelor noi pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare. 
2) Aprobarea actului adiţional nr.18 la Contractului de delegare a gestiunii 

nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 



   

 Faţă de cele mai sus menţionate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

1 Aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, potrivit 
anexei nr. 1 la prezentul raport. 

2 Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al  Municipiului Craiova, 
dna.Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”,  următoarea ordine de zi: 

          a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, 
potrivit anexei nr. 1 la prezentul raport. 

  b) modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte 
integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin 
completare cu tarifele aprobate la lit a. 

 c) aprobarea actului adiţional nr.18  la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 
3. Mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris  Dolj”,  ordinea de zi, în cazul în 
care reprezentantul Consiliului Local al  Municipiului Craiova nu poate participa la 
şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 183/2013. 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 
 

Alin GLĂVAN 

  
  

 
          

                                                            Întocmit, 
                                                           insp. Viorel RADU 

                                                                insp Mihaela SORICĂ                              
                                                               exp. Marian MIRCEA                      

                                                      exp. Nela MÎŢĂ 
 
 
   
 
                                                                                        
 
 
 
 



   

 
 

ANEXA LA RAPORT 
 
 
 
 

Tarife stabilite  pentru activităţile serviciului de salubrizare 
 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 
FARA 
TVA 

TVA 
19% 

TOTAL 

1 Colectare, transport fără depozitare în 
rampa ecologică deseuri stradale cu 
IVECO DAYLY și 2 deservenți – lucrat  

zi 

Lei/ora 157,26 29,88 187,14 

2 Colectare, transport fără depozitare în 
rampa ecologică deseuri stradale cu 
IVECO DAYLY și 2 deservenți – 
așteptare  zi 

Lei/ora 123,79 23,52 147,31 

3 Colectare, transport fără depozitare în 
rampa ecologică deseuri stradale cu 
IVECO DAYLY și 2 deservenți – lucrat  

noapte 

Lei/ora 174,74 33,20 207,94 

4 Colectare, transport fără depozitare în 
rampa ecologică deseuri stradale cu 
IVECO DAYLY și 2 deservenți – 
așteptare  noapte 

Lei/ora 141,27 26,84 168,11 

5 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 3,5 
to-lucrat zi 

Lei/ora 107,27 20,38 127,65 

6 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 3,5 
to-așteptare zi 

Lei/ora 73,96 14,05 88,01 

7 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 3,5 
to-lucrat noapte 

Lei/ora 114,04 21,67 135,71 

8 AUTOUTILITARA IVECODAILY 3,5 to-
așteptare noapte 

Lei/ora 80,74 15,34 96,08 

9 UTILAJ  MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER DJ-17-SAL- lucrat 

Lei/ora 144,88 28,29 177,17 

10 UTILAJ  MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER DJ-17-SAL- așteptare 

Lei/ora 33,53 6,37 39,90 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA JURIDICA , ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

Nr. 147802/18.09.2018 

 

RAPORT 

 

 Avand in vedere : 

 - expunerea de motive a Primarului Municipiului Craiova inregistrata sub nr. 

143766 din data de 11.09.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „ Salubris Dolj „ ordinea de zi; 

 - raportul nr. 147514/18.09.2018 al Directiei Servicii Publice – Serviciul 

Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica ; 

  In conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3 , lit. k din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ale art. 8 , alin. 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor si ale H.G. 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, cu modificarile 

aduse prin H.G. nr. 742/2014 ; 

 Potrivit art. 16 , alin. 3 , lit. J din Statutul Asiciatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ Salubris Dolj „ si in conformitate cu prevederile Contractului de 

delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare nr. 1 / 

29.03.2013 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj si 

operatorul regionat S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 

 In temeiul art. 36, alin. 2 , lit. D din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic. 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 

salubrizare si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa 

aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ 

Salubris Dolj „ ordinea de zi. 

 

 

 Director Executiv,        Intocmit, 

 Ovidiu Mischianu       cons.jur. Pirvu Nelu   
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