
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           PROIECT 

       
        HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015;  

   Având în vedere raportul nr.174206/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
ecarisaj din municipiul Craiova; 
       În conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi Hotărârii Guvernului nr.1059/2013  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, lit.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.1.  Începând cu data de 25.12.2015 se menţin prevederile art.5 din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova 
nr.199265/28.12.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011, în sensul că durata de delegare este de 49 de ani, începând 
cu data de 28.12.2011.  

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.615/2014, iar începând cu data de 25.12.2015, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE      Se aprobă, 
Serviciul Administrarea și Monitorizarea     PRIMAR 
Serviciilor de Utilitate Publică      Lia Olguța Vasilescu 
Nr.  174206/20.11.2015 
 

RAPORT 
 

 Prin HCL nr. 417/2011 s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de ecarisaj din municipiul Craiova către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Conform art. 5, 
lit. a din contractul mai sus menționat: ”contractul intră în vigoare la data de 28.12.2011 
și are o durată de delegare de 49 de ani.” 
 Prin HCL nr. 384/27.06.2013 s-a aprobat actul adițional nr. 1 prin care s-a 
modificat art. 5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
Municipiul Craiova nr. 199265/28.12.2011, în sensul că durata contractului este de la 
28.12.2011 până la 31.12.2013.  
 Această modificare a avut la bază adresa S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
înregistrată sub nr. 90513/13.06.2013, prin care motiva că la data respectivă serviciul de 
ecarisaj ce era prestat de operator era neeconomic, având în vedere faptul că 
eutanasierea câinilor era interzisă, si aceștia trebuiau ținuți în adăpost o perioadă lungă 
de timp, creând cheltuieli cu hrana animalelor precum și cele pentru plata utilităților și 
cele pentru plata personalului. 
 Odată cu modificarile legislative, respectiv Legea nr. 258/2013 privind 
modificarea OUG nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân, precum și H.G. nr.1059/2013 privind normele metodologice de aplicare a 
OUG 155/2001, privind gestionarea câinilor fără stăpân, se dă posibilitatea eutanasierii 
câinilor dupa 14 zile lucrătoare, astfel că toate cheltuielile efectuate de operator cu 
eutanasierea, hrana, plata utilităților etc., sunt suportate de către bugetul autorității 
locale și prestarea acestui serviciu devenind astfel economică. 
 Totuși, autoritatea locală, în vederea respectarii prevederilor legale în vigoare a 
demarat procedurile de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj și a activităților de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tramente fitosanitate. În acest sens, a publicat în 
S.E.A.P  de 2 ori documentația în vederea atribuirii contractului de delegare pentru 
serviciul de ecarisaj și pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și 
tramente fitosanitate.  
 La prima licitație organizată de autoritatea locală a fost depusă o singură ofertă, 
de către o asociere de firme, ofertă care a fost declarată inacceptabilă de către comisia 
de evaluare a ofertelor. 
 La cea de-a 2 licitație, a existat o contestație depusă de către firma a cărei ofertă a 
fost declarată inacceptabilă la prima licitație, iar Consiliul de Soluționare a 
Contestațiilor, printr-o decizie definitivă a statuat că nu este competent să judece o astfel 
de contestație și și-a declinat competența către Tribunalul Prahova, având în vedere că 
sediul contestatoarei era în acest județ. 
  Pentru a se evita un  proces de durată și pentru a nu ramâne fără operator atât 
pentru serviciul de ecarisaj, cât și pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare și tramente fitosanitate, autoritatea locală, prin Colectivul de coordonare și 



supervizare, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
615/2014, prin raportul procedurii înregistrat sub nr. 41504/17.03.2015 a hotărât 
anularea procedurii de licitație.  
 În această perioadă, prin acte de autoritate succesive s-a aprobat prelungirea 
duratei contractului aprobat prin H.C.L. nr. 417/2011, cu câte șase luni, astfel acum ne 
aflăm în situația în care, la data de 24.12.2015 efectele contractului  de delegare 
încetează. 
 Având în vedere faptul că serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân este un 
serviciu necesar și obligatoriu, iar operatorul serviciului și-a îndeplinit în mod 
corespunzător obligațiiile contractuale si luând in considerare adresa Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ nr. 162076/16.11.2015 prin care 
ne transmite că există posibilitatea modificării art. 5 din Contractul de Delegare nr. 
199265/2011 privind stabilirea duratei contractului și încetarea efectelor H.C.L. nr. 
384/2013, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

− începând cu data de 25.12.2015 menținerea prevederilor art. 5 din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova nr. 
199265/28.12.2011, aprobat prin H.C.L. nr. 417/2011, în sensul că durata de 
delegare este de 49 de ani, începând cu data de 28.12.2011; 

− încetarea efectelor H.C.L. nr. 384/2013,  începând cu data de 25.12.2015; 
− încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

615/2014. 
  
 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,   ȘEF SERVICIU, 
   Delia CIUCĂ    Andreea DEICĂ 
 
 
 
 
    Vizat pentru legalitate,    ÎNTOCMIT, 
   Nelu Pîrvu   inspector Mariana Neagoe-Curelaru 
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