
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
  

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare şi 

aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2019  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
20.12.2018.  
          Având în vedere expunerea de motive nr.197104/2018, rapoartele nr.198952/2018 
al Direcţiei Servicii Publice și nr.203560/2018 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea tarifelor 
pentru activităţile serviciului de salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de 
salubrizare, pentru anul 2019;  
          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, 
republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, modificată şi 
completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 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.2 lit.a,  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 modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2018, 
prevăzute în  anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2019, care se 
datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de 
care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul 
serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 



   

 

  
 
 
 Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

   a) modificarea Anexei nr.14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte 
integrantă  a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi 
practicate de către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

   b) aprobarea actului adiţional 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.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.3 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.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2018. 

    Art.6.Cu aceeaşi dată, îşi încetează efectele pct.1-4 din anexa la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 şi art.5 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.264/2017. 

    Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, 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 

           
 

 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.197104 /03.12.2018 
                          

 
Expunere de motive privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj ordinea de zi 

                          
   

În conformitate cu prevederile  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. 

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 ADI numai în 
condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate administrativ 
teritorială  implicată.  

În conformitate cu prevederile 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. 

Având în vedere faptul că, au intervenit modificări legislative cu impact asupra 
cheltuielilor cu munca vie, ori asupra unor elemente de cheltuieli, operatorul S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. solicită modificarea tarifelor.  
 În conformitate cu art.17 din Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 
autorităţile locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia:  
- să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de 
salubrizare pentru gestionarea deşeurilor  precum şi să stabilească şi să includă în 
caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi 
în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă astfel încât să 



   

atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare cât şi penalităţi pentru 
nerealizarea lor;  
- să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic 
"plăteşte pentru cât arunci",  
- să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii 
serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, respectiv pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, 
şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;  
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarife contribuţia pentru 
economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  
- să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru 
economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate 
care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în 
contracte.  
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj ordinea de zi. 
       
 

Primar, 
                Mihail GENOIU 
 
 
                      

 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 

Director ExecutivAdj., 
Alin GLĂVAN 

                                                                                    
 
 
 
 
 

                      



   

 

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 

 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

 Serviciilor de Utilitate Publică 

 Nr.198952/ 05.12.2018 

                          Se aprobă, 
                              Primar, 
                                                                                                              Mihail GENOIU 
         

 

 

                Avizat, 

              Viceprimar, 
                     Adrian COSMAN 
                          
 
  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.  

În conformitate cu prevederile  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 prevederilor art.26 alin. 7 şi 8, din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori 
modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei publice locale, 
la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de 
A.N.R.S.C. iar structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel 
încât: să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel 
puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului 
de salubrizare, să încurajeze investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia 
financiară a operatorului.   

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 
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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 administrativ 
teritorială  implicată.  
         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. 

În conformitate cu prevederile 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. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 33/2017, s-a 
aprobat modificarea tarifelor privind activităţile serviciului de salubrizare. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 264/2017, s-a 
aprobat suspendarea, începând cu data de 01.07.2017 până la data de 01.01.2019, a 
taxelor prevăzute la punctele 1-4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 33/2017. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 47/2018, s-a 
aprobat tarife modificarea tarifelor privind activităţile serviciului de salubrizare și a 
taxei speciale de salubrizare. 
 În conformitate cu art.17 din Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 
autorităţile locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia  
 

- să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru 
beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, respectiv 
pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale,    
- să includă, începând cu data de 1ianuarie 2019, în tarife contribuţia pentru 
economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Având în vedere faptul că, de la fundamentările anterioare au intervenit 
modificări legislative cu impact asupra unor elemente de cheltuieli, inclusiv 
reglementări juridice noi, care cad sub incidenţa prevederilor art.15 din Ordinul 
nr.109/2007, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ  prin adresa 
nr.393/03.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
198111/04.12.2018, solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 



   

Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației  
ordinea de zi: 
1.Modificarea Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile delegate”,parte integrantă a 
contractului de delegare nr.1/29.03.2013 și implicit încheierea unui act adițional, în 
sensul includerii prevederilor OUG nr. 74/2018, pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum și 
modificarea în mod corespunzător a HCL 348/2013 și a Art. 2 din Hotărârea Adunării 
Generale a Asociației ”Salubris Dolj” nr. 5/01.07.2013. 
2.Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază 
individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din 
Municipiul Craiova, comuna Malu Mare și comuna Șimnicul de Sus în forma atașată. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 424/2015 s-a 
aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, 
persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, 
fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova. 
 Prin Hotarârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr. 485/2017, s-au 
aprobat impozitele şi taxele locale, pentru anul 2018, iar în Anexa nr. 4 la punctul 29, 
se regăseşte şi taxa specială de salubrizare.  
      Concluzionând, modificarea unor tarife aprobate prin H.C.L. nr. 
33/26.01.2017, nr. 264/27.07.2017 și nr. 47/27.07.2018 privind activităţile serviciului  
de salubrizare, are la bază  aspecte de natură legislativă, după cum 
urmează:includerea în tarifele percepute de la beneficiarii serviciului de salubrizare a 
contribuției pentru economia circulară prevăzută în OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare.   
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007,privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților, OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor,a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum şi adresa înregistrată 
la Primăria Municipiului Craiova cu nr.198111/04.12.2018,  supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1.Aprobarea  modificării tarifelor  pentru activităţile serviciului  de salubrizare, 
potrivit anexei nr. 1 la prezentul raport, tarife aprobate prin Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 47/2018. 
2.Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, care 
se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor 
de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul 
serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr. 2 la 
prezentul raport. 



   

3.Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al  Municipiului Craiova, să 
aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”,  următoarea ordine de zi: 

 -Modificarea în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru 
activităţile delegate”, la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce 
urmează a fi practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.    

-Aprobarea actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii pentru 
unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale 
Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  nr. 1/29.03.2013, 
privind modificarea Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile delegate”. 

 4.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. 

5.Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 47/27.07.2018. 

6. Încetarea efectelor punctelor 1-4 din Anexa la Hotărârea  Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 33/26.01.2017 și încetarea efectelor art. 5 din Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 264/27.07.2017. 
 

 
 
 

Director Executiv,   Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 
Alin GLĂVAN 

 

 
 
 

Întocmit,          
insp. Viorel RADU 

insp. de spec. Alina MARIN     
   insp.  Liviu TROACĂ 
   insp.Mihaela SORICĂ 

       insp. Mariana Neagoe CURELARU 
   exp. Marian MIRCEA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENTRALIZATOR TARIFE

Nr. 

crt.
Denumire tarif

Unitatea de 

masura

Tarif 

actual fara 

TVA

Tarif 

propus 

fara TVA

Valoare 

contributie 

circulara 

fara TVA

Tarif total 

propus 

fara TVA

Tarif cu 

TVA 19%

1

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-persoane fizice

lei/pers/luna 7,07 8,514 1,446 8,514 10,132

2

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-persoane juridice (agenti 

economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete 

avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice  cu 

activitati independente asimilate agentilor economici

lei/mc/luna 76,08 83,739 7,656 83,739 99,650

3

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor 

municipale, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, baterii si acumulatori-deseuri municipale

lei/mc/luna 111,661 122,63 10,969 122,63 145,931

ANEXA 1 LA RAPORT



CENTRALIZATOR TAXA

Nr. 

crt.
Denumire taxa

Unitatea de 

masura

Taxă 

actuală

Valoare 

contributie 

circulara

Taxă 

specială 

propusă

1

Taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatori 

persoaner fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 

beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 

salubrizare

pentru 

persoane 

juridice

76,08 7,656 99,650

2

Taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatori 

persoaner fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 

beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 

salubrizare

pentru 

persoane 

fizice

7,07 1,446 10,132

ANEXA 2 LA RAPORT



























   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
  

     HOTĂRÂREA NR.47 
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 extraordinară din 
15.02.2018.  
          Având în vedere raportul nr.23551/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
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 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova;   
          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, 
republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017 
de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârii Guvernului nr.846/2017 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
          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 noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor existente pentru activităţile serviciului de 

salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare, instituită prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.424/2015, care se datorează de 
către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 



   

 

salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, dna. Alina 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) modificarea anexei nr.14 „Tarifele pentru activităţile delegate” la Contractul  
de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013; 

              b) aprobarea actului  adiţional de modificare a anexei nr.14 la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013. 

  Art.5. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.4 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.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr. 4, punctul 29 din Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova 
nr. 485/2017, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.183/2013, nr.424/2015, nr.191/2017 şi nr.264/2017. 

  Art.7. 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. 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 
   Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 

 



   

     
                                                                                      
                                                        ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.47/2018 
 
 
 
 
 Tarife noi stabilite  pentru activităţile serviciului de salubrizare 
 
 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 

FARA 
TVA 

TVA 
19% 

TOTAL 

1 SPĂLAT – DJ 46 SAL Lei/1000 
mp 

11,92 2,26 14,18 

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

2 MĂTURAT  UNIMOG   U 300 
DJ -21 SAL    NOAPTE 

Lei/1000 
mp 

24,06 4,57 28,63 

Lei/ora 203,34 38,63 241,97 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.47/2018 
 
 

                      Tarife modificate pentru activităţile serviciului de salubrizare 
 

 
 
NR. 
CRT

. 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 
VECHI 

faraTVA 
FARA 
TVA 

TVA 
19% 

TOTAL 

1 MATURAT MANUAL CAROSABIL SI 
TROTUARE  

LEI/1000 
MP 

39,28 7,46 46,74 34,46 

LEI/ORA 25,53 4,85 30,38 22,40 
2 MUNCITOR LA CURATENIE FARA 

MATERIALE 
LEI/ORA 24,92 4,73 29,65 21,88 

3 INTRETINUT MANUAL CURATENIA PE 
CAROSABIL SI TROTUARE 

LEI/1000 
MP 

16,30 3,10 19,40 14,28 

LEI/ORA 25,26 4,80 30,06 22,13 
4 CURATAT MANUAL RIGOLA PRIN 

RAZUIRE 
LEI/MP 0,58 0,11 0,69 0,50 

5 ASPIRATOR FRUNZE LEI/ORA 33,53 6,37 39,90 29,78 
6 COLECTARE, TRANSPORT FARA 

DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI 

LEI/ORA 117,49 22,32 139,81 108,56 

7 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI- ASTEPTARE 

LEI/ORA 81,92 15,56 97,48 73,95 

8 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU 
AUTOCOMPACTOARE RPMaxity 5 SI 2 
DESERVENTI 

LEI/ORA 150,55 28,60 179,15 141,99 

9 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU 
AUTOCOMPACTOARE RPMaxity 5 SI 2 
DESERVENTI- ASTEPTARE 

LEI/ORA 108,43 20,60 129,03 74,37 

10 SPALAT CAROSABIL CU 
AUTOSTROPITOAREA DJ-09-SAL 

LEI/1000 
MP 

7,73 1,47 9,20 7,34 

LEI/ORA 132,87 25,25 158,12 126,04 
11 STROPIT STRAZI CU  

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL UNIMOG U404 
CU REZERVOR, DJ 04/05 SAL 

LEI/1000 
MP 

10,09 1,92 12,01 9,84 

LEI/ORA 176,65 33,56 210,21 172,35 

12 SPALAT CAROSABIL CU AUTOSPECIALA  
UNIMOG U 300 DJ-21-SAL 

LEI/1000 
MP 

11,24 2,14 13,38 10,92 

LEI/ORA 168,51 32,02 200,53 163,77 
13 MASINA DE SPALAT PAVIMENT LEI/1000 

MP 
32,22 6,12 38,34 29,17 

LEI/ORA 33,57 6,38 39,95 30,39 
14 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 

AUTOMATURATOARE COLECTOARE M10 
SI RENAULT CU FAUN – DJ -19-SAL 

LEI/1000 
MP 

10,54 2,00 12,54 10,32 

LEI/ORA 190,87 36,27 227,14 186,93 

15 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
MATURATOARE TRACTATA BRODSON SI 

LEI/1000 
MP 

8,59 1,63 10,22 8,32 



   

TRACTOR U650 LEI/ORA 90,76 17,24 108,00 87,96 

16 TRACTOR U 650 CU 1 REMORCA LEI/ORA 70,38 13,37 83,75 67,91 
17 TRACTOR U 650 CU 1 REMORCA – 

ASTEPTARE 
LEI/ORA 31,76 6,03 37,79 30,18 

18 AUTOBASCULANTA 8135 FK ZHV 6,5 TONE LEI/ORA 60,45 11,49 71,94 58,05 
19 AUTOBASCULANTA 8135 FK ZHV 6,5 

TONE- ASTEPTARE 
LEI/ORA 32,19 6,12 38,31 30,61 

20 WOLLA  A 1801IF LEI/ORA 113,72 21,61 135,33 110,06 
21 WOLLA  A 1801IF- ASTEPTARE LEI/ORA 31,55 5,99 37,54 29,97 
22 TIH 445 IF LEI/ORA 86,37 16,41 102,78 84,28 
23 TIH 445 IF- ASTEPTARE LEI/ORA 46,59 8,85 55,44 45,07 
24 AUTOGRADER AG 180 LEI/ORA 110,34 20,96 131,30 107,72 
25 AUTOGRADER AG 180- ASTEPTARE LEI/ORA 55,92 10,62 66,54 29,77 
26 AUTOUTILITARA FIAT DJ-07-XWR, DJ-07-

XWP 
LEI/ORA 63,04 11,98 75,02 61,07 

27 AUTOUTILITARA FIAT DJ-07-XWR, DJ-07-
XWP- ASTEPTARE 

LEI/ORA 39,69 7,54 47,23 30,14 

28 COLECTAREA CADAVRELOR 
ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC 

LEI/ORA 24,92 4,73 29,65 21,87 

29 AUTOSPECIALIZATA AUTOFRIGORIFICA, 
DJ-14-SAL 

LEI/ORA 86,31 16,40 102,71 84,53 

30 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
AUTOMATURATOARE COLECTOARE 
GREEN MACHINE 

LEI/1000 
MP 

12,29 2,34 14,63 12,06 

LEI/ORA 149,88 28,48 178,36 147,09 

31 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ -22 –SAL 

LEI/ORA 129,88 24,68 154,56 127,33 

32 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ -22-SAL –ASTEPTARE 

LEI/ORA 84,31 16,02 100,33 82,95 

33 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ- 46- SAL 

LEI/ORA 151,99 28,88 180,87 149,53 

34 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ-46-SAL – ASTEPTARE 

LEI/ORA 106,67 20,27 126,94 105,39 

35 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL TRACTOR 
KIOTI,  DJ- 10- SAL 

LEI/ORA 55,06 10,46 65,52 53,06 

36 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL TRACTOR 
KIOTI,  DJ- 10- SAL- ASTEPTARE 

LEI/ORA 37,27 7,08 44,35 35,71 

37 SPALAT CAROSABIL CU AUTOSPECIALA 
MAN TGM , DISPOZITIV 6000L/DJ-22-SAL 

Lei/1000
mp 

10,63 2,02 12,65 10,21 

Lei/ora 182,59 34,69 217,28 175,35 
38 ASPIRATOR ELECTRIC GLUTTON Lei/1000

mp 
12,64 2,40 15,04 11,53 

Lei/ora 35,56 6,76 42,32 32,42 
39 MATURAT PERIAT CAROSABIL CU 

AUTOSPECIALA UNIMOG U 300-DJ-21-SAL 
LEI/1000 
MP 

22,61 4,30 26,91 21,87 

Lei/ora 191,16 36,32 227,48 184,89 
40 Colectare transport fara depozitare in 

rampa ecologica-deseuri stradale cu 
ISUZU 7 MC+2deserventi 

Lei/ora 130,59 24,81 155,40 122,49 

41 Colectare transport fara depozitare in 
rampa ecologica-deseuri stradale cu 
ISUZU 7 MC+2deserventi- ASTEPTARE 

Lei/ora 109,54 20,81 130,35 102,01 

 
 
 
 



   

 
 

1 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
AUTOMATURATOARE COLECTOARE M 10 SI 
RENAULT CU FAUN – PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

10,91 2,07 12,98 10,68 

LEI/ORA 197,67 37,56 235,23 193,56 

2 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
MATURATOARE TRACTATA BRODSON SI 
TRACTOR U 650-PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

9,12 1,73 10,85 8,95 

LEI/ORA 96,44 18,32 114,76 94,59 

3 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI – PROGRAM 
NOAPTE 

LEI/ORA 135,04 25,66 160,70 124,87 

4 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI – ASTEPTARE 
–PROGRAM NOAPTE 

LEI/ORA 99,47 18,90 118,37 90,26 

5 MATURAT MANUAL CAROSABIL SI 
TROTUARE-PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

47,54 9,03 56,57 41,91 

LEI/ORA 30,90 5,87 36,77 27,24 
6 INTRETINUT MANUAL CURATENIA PE 

CAROSABIL SI TROTUARE – PROGRAM 
NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

19,76 3,75 23,51 17,40 

LEI/ORA 30,63 5,82 36,45 26,97 

7 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
GREEN MACHINE-PROGRAM NOAPTE 

Lei/1000
mp 

12,85 2,44 15,29 12,60 

Lei/ora 156,66 29,77 186,43 153,72 

 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 
VECHI 
fara 
TVA\lei 

FARA 
TVA 

lei 

TVA 
lei 

TOTAL 
lei 

1 Colectare, transport si depozitare in rampa 
ecologica deseuri menajere de la populatie 
PERSOANE FIZICE/ASOCIATII 
LOCATARI 

Lei/pers. 
/luna 

7,07 1,34 8,41 6,60 

2 Colectare, transport si depozitare in rampa 
ecologica deseuri menajere de la AGENTI 
ECONOMICI/INSTITUTII PUBLICE 

Lei/mc 76,08 14,46 90,54 71,05 

3 Colectarea si transportul deseurilor 
municipale 

Lei/mc 111,61 21,21 132,81 104,22 

4 Colectat, transportat, depozitat deseuri 
provenite din constructii -asigurare 
trasabilitate 

Lei/mc 194,62 36,98 231,60 189,79 

5 Colectat, transportat, depozitat deseuri lemn Lei/mc 50,46 9,59 60,05 48,44 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 



   

   
 
                                                      ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR.47/2018 
 
 
 
Taxa specială de salubrizare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taxa specială de salubrizare, 
care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi 
juridice, în cazul prestaţiilor 
de care aceştia beneficiază 
individual, fără contract 
încheiat cu operatorii 
serviciului de salubrizare din 
municipiul Craiova 

                
Lei\persoana\luna pentru persoane fizice 

             
            8,41 
 

Lei\mc\luna pentru persoane juridice           90,54 

Lei/mc/luna pentru persoane fizice care 
exercita orice profesii cum sunt cele: 
medicale, de avocatură, notariale, de 
expertiză contabilă, de expertiză tehnică, 
de consultanţă fiscală, de contabil 
autorizat, de consultant de plasament în 
valori imobiliare, de arhitectură, de 
executare judecătorească, cele autorizate 
să execute lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei sau alte profesii asemănătoare, 
desfăşurate în mod autonom, în condiţiile 
legii, care nu au încheiat contract de 
prestări servicii cu S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

          90,54 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 



   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
  

     HOTĂRÂREA NR.264 
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 
27.07.2017.  
          Având în vedere raportul nr.97874/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
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 art.8 alin.3 lit.k din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi nr.51/2006, republicată, art.1, alin.7 din Hotărârea Guvernului nr.742/2014 
privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu; 
          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 noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor existente pentru activităţile serviciului de 

salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 

             a) modificarea anexei nr.14 „Tarifele pentru activităţile delegate” la Contractul  
de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013; 



   

 

 
            b) aprobarea actului  adiţional de modificare a anexei nr.14 la Contractul de 

delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013. 

  Art.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.3 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.5. Începând cu data 01.07.2017, taxele prevăzute la punctele 1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 se suspendă, 
până la 01.01. 2019. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 şi nr.191/2017 
şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.100/25.08.2016. 

  Art.7. 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. 

 

 

 

 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
                       PT. SECRETAR, 
                Stelian BĂRĂGAN Ovidiu MISCHIANU 

 
 



   

 

                  ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.264/2017 
 

 

 

 

 

Tarife noi stabilite  pentru activitatile serviciului de salubrizare 
 

 

 

 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 

FARA 

TVA 

TVA TOTAL 

1 Colectare transport fara depozitare 

in rampa ecologica-deseuri stradale 

cu ISUZU 7 MC+2deserventi 

Lei/ora 122,49 23,27 145,76 

2 Colectare transport fara depozitare 

in rampa ecologica-deseuri stradale 

cu ISUZU 7 MC+2deserventi- 

ASTEPTARE 

Lei/ora 102,01 19,38 121,39 

3 Colectat, transportat, depozitat 

deseuri provenite din constructii -

asigurare trasabilitate 

Lei/mc 189,79 36,06 225,85 

4 Colectat, transportat, depozitat 

deseuri lemn 

Lei/mc 48,44 9,20 57,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Stelian BĂRĂGAN 

 
 

 

 

 

 



   

      

                  ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.264/2017 
 

 

Tarife modificate  pentru activitatile serviciului de salubrizare 
 

 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 

VECHI 

fara 

TVA 

FARA 

TVA 

TVA TOTAL 

1 Colectare, transport si 

depozitare in rampa 

ecologica deseuri menajere 

de la populatie PERSOANE 

FIZICE/ASOCIATII 

LOCATARI 

Lei/persoana

/luna 
6,60 1,25 7,85 7,60 

2 Colectare, transport si 

depozitare in rampa 

ecologica deseuri menajere 

de la AGENTI 

ECONOMICI/INSTITUTII 

PUBLICE 

Lei/mc 71,05 13,50 84,55 89,96 

3 Colectarea si transportul 

deseurilor municipale 

Lei/mc 104,22 19,80 124,02 149,35 

4 Dezinsectie interioara cu 

vermorelul 

Lei/1000 

mp 

232,38 44,15 276,53 147,79 

5 Autoutilitara Fiat DJ07XWR, 

DJ07XWP 

Lei/ora 59,41 11,29 70,70 61,07 

6 Autoutilitara Fiat DJ07XWR, 

DJ07XWP-Asteptare 

Lei/ora 29,34 5,57 34,91 30,14 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Stelian BĂRĂGAN 

 



MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                              
                                                                                                    
              
                                                                        

HOTĂRÂREA NR.33 
privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare  

                                                                   
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.01.2017; 

Având în vedere raportul nr.6238/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
aprobe şi să voteze modificarea tarifelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
semneze Actul adiţional de modificare a contractului de delegare nr.1/2013. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la    
contractul de delegare nr.1/2013, precum şi Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013, nr. 680/2014 şi 424/2015. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  şi reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova vor aduce la                                              
 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT. SECRETAR, 



     Marin Traian RADU  Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 



 

                                                              ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.33/2017 
 

 
 
 
 

TARIFE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
 

 

Nr. 

crt. 
Activitate U.M. 

Fără 

TVA 

Inclusiv 

TVA 

19% 

 

1. 

Colectare, transport şi depozitare deşeuri 

menajere de la populaţie PERSOANE 

FIZICE/ASOCIAŢII LOCATARI 

lei 

persoana 

luna 

5,65 6,72  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 

încredinţate în vederea eliminării finale prin 

depozitare, conform OG nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare 

0,0008 to/locuitor/zi x 365 zile/an / 12 luni x 

80 lei/to 

lei 

persoana 

luna 

1,947 2,32  

TOTAL 

lei 

persoana 

luna 

7,60 9,04  

2. 

Colectare, transport şi depozitare deşeuri 

menajere de la AGENŢI ECONOMICI / 

INSTITUŢII PUBLICE 

lei/mc 61,96 73,73  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 

încredinţate în vederea eliminării finale prin 

depozitare, conform OG nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 

80 lei/to x 0,350 to/mc 

lei/mc 28,00 33,32  

TOTAL lei/mc 89,96 107,05  

3. 

Colectarea, transportul şi depozitarea 

deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări 

lei/mc 169,64 201,87  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 

încredinţate în vederea eliminării finale prin 

depozitare, conform OG nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 

80 lei/to x 1,200 to/mc 

lei/mc 96,00 114,24  

TOTAL lei/mc 265,64 316,11  

4. Colectarea şi transportul deşeurilor lei/mc 121,35 144,41  



 

municipale 

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 

încredinţate în vederea eliminării finale prin 

depozitare, conform OG nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare 

80 lei/to x 0,350 to/mc 

lei/mc 28,00 33,32  

TOTAL lei/mc 149,35 177,73  

     TOTAL 

5. 
Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 

lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 
lei/oră 120,28 22,85 143,13 

6. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti CK 
2810M cu  lamă+sărăriţă 

lei/oră 42,27 8,03 50,30 

7. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 46,21 8,78 54,99 

FĂRĂ AMORTISMENT - REDEVENŢĂ  

8. 
Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 

lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 
lei/oră 70,63 13,42 84,05 

9. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti CK 

2810M cu  lamă+sărăriţă 
lei/oră 35,76 6,79 42,55 

10. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 44,72 8,50 53,22 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Traian RADU 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 



MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                                                       
             
  

            HOTĂRÂREA NR.424 
privind instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de 

salubrizare din municipiul Craiova 

 

 

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

26.11.2015; 
   Având în vedere raportul nr.174217/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază 
individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul 
Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, modificată şi completată, Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, art.282 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  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.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către 

utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de 
salubrizare din municipiul Craiova.  

Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016, astfel: 
a) 7 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice; 
b) 77 lei/lună/mc, pentru persoane juridice; 
c) 77 lei/lună/mc, pentru persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt 
cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză 



tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament 
în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate 
să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfăşurate în mod autonom, în 
condiţiile legii, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.3.  Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubrizare, prevăzut   
în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Impozite şi 
Taxe, S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 PT. SECRETAR, 
Teodor Nicuşor SAS Ovidiu MISCHIANU 
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             ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.424/2015 
 

REGULAMENT 
PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

 Art. 1. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu Legea serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicate, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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, Ordinul A.N.R.S.C nr.82/2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 
273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

CAPITOLUL II  STABILIREA IMPUNERII TAXEI DE SALUBRIZARE 
 
 Art.2. Autoritățile administraţiei publice locale au obligaţia de a institui taxe 
speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri fără contract de 
prestare a serviciului de salubrizare şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul 
local, contravaloarea prestaţiei efectuate. 
  Art. 3.  Relațiile dintre  operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii săi se 
desfășoară pe baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife. 
 Art. 4. (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice și 
persoanele juridice care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare. 
 (2) În cazul acestor activități, prestarea se realizează pe baza unui contract, 
încheiat în nume propriu cu operatorii licențiați pentru prestarea serviciului în 
municipiul Craiova. 
 Art. 5. Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt:  

a) persoanele fizice pentru deșeurile generate la clădirea de domiciliu sau la altă 
clădire, atunci când aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu; 

b) persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; 

c) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de 
avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de 
consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori 
imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să 
execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și 
cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod autonom, în 
condițiile legii; 

d) persoanele juridice cum sunt: regiile autonome, societățile și companiile 
naționale, societățile bancare și orice alte societăți comerciale, cooperativele 
meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizațiile 
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politice, sindicale, profesionale, patronale și cooperatiste, instituțiile publice, 
unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, 
unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase sau orice 
alte entități; 

e) persoanele fizice sau juridice care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator), 
comodatar; 

f) persoanele juridice pentru deșeurile generate la sediu, sucursale, filiale, puncte 
de lucru sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea; 

g) persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosință, concesiune, 
închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-
teritoriale. 

 Art. 6. Prin excepție de la prevederile art. 4 se instituie taxă specială de 
salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază 
individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare. 
 Art. 7. (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane 
fizice din municipiul Craiova, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. este de  7 lei / persoană / lună.  
 (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice  
din municipiul Craiova, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. este de  77 lei /mc / lună. 
 (3) Persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de 
avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, 
de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de 
executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod 
autonom, în condițiile legii, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., datorează taxa specială de salubrizare in cuantum de 77 
lei/mc/lună. 
 Art. 8. Taxa specială de salubrizare reprezintă contravaloarea activităţii de  
colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 
provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori. 
 Art. 9. Cuantumul şi regimul taxei speciale de salubrizare se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza 
fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operator în 
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către 
A.N.R.S.C., prin Hotărâre a Consiliului Local. 
 Art. 10. (1) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de 
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa 
respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc). 
 (2) Proprietarul imobilului, care nu are încheiat contract pentru colectare deșeuri 
menajere si nemenajere, are obligația depunerii declarației în vederea stabilirii taxei de 
salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de 
familie, rude, chiriași, flotanți). 
 Art. 11. Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei în funcție de volumul de 
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deșeu generat/lună. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii de beneficiari va 
fi comunicat de către operatorul de salubritate. 
 Art. 12. Pentru imobilele - proprietate pe care le deţine, locuite sau nelocuite, 
proprietarul este obligat sa îşi completeze declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei 
speciale de salubrizare  prevăzută în anexa 1. 
 Art. 13. Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, 
comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine 
proprietarului.  
 Art. 14. Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în 
chirie, comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării 
revine proprietarului.  
 Art. 15. Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, a Municipiului Craiova, 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, revine chiriaşilor 
acestor imobile, în funcție de destinația activității pe care o desfășoară. 
 Art. 16. (1) Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru taxa specială 
de salubrizare este de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament. 
  (2) În cazul nedepunerii declarației de impunere, proprietarii de imobile sau 
persoanele juridice vor fi impuse din oficiu, în baza datelor furnizate de Direcția de 
Evidență a Persoanei, în cazul proprietarilor, persoane fizice sau Registrul Comerțului, 
în cazul persoanelor juridice. 
 Art. 17. (1) Declaraţia de impunere se completează şi se depune la Direcţia 
Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova, însoţită de Cartea de identitate/ buletinul de 
identitate al proprietarului, respectiv CUI-ul societății. 
(Declaraţia de impunere este disponibilă şi online, putând fi descărcată de pe site-ul 
Primăriei Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/formulare-
pentru-impozitele-si-taxele-locale.html). 
 (2) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţia de 
impunere iniţială (domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, va depune o 
declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor 
respective.  
 (3) În situația în  care ulterior impunerii, utilizatorii (persoane fizice și juridice) 
încheie contracte cu operatorul serviciului de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa 
specială de salubritate, începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a 
încheiat contractul. 

(4) Scăderea/ impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 a lunii 
următoare depunerii declaraţiei rectificative. 

(5) În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de intâi a 
lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de 
deces în copie conformă cu originalul. 
 (6) În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de 
organele fiscale ale autorităţii locale pe baza oricăror date şi informaţii obţinute de 
acestea. 
 
 CAPITOLUL III PROCEDURA DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE  
 
 Art. 18. Taxa specială de salubrizare se poate achita:  

a) In numerar la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a Municipiului 
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Craiova situate in Calea Bucuresti nr.51C – incinta Pietei Centrale, Centrul 
de încasare situat pe strada Mitropolit Firmilian nr. 14, Centrul de încasare 
situat pe Bulevardul Oltenia bloc 65A1 la parter, precum și la alte sedii de 
încasare amenajate de către Direcția Taxe și Impozite.  

b) Mandate postale - Datele codurilor IBAN ale conturilor de Trezorerie se 
gasesc pe site-ul institutiei   http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-
impozite/conturi-iban.html, contul este : RO08TREZ29121360206XXXXX  
deschis la Trezoreria Municipiului Craiova. 

c) Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati: 
���� prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro: 
� plata fără autentificare – se alege opţiunea “Plata fără autentificare”; 
� plata cu autentificare – se alege opţiunea “Plăţi cu autentificare” în 

cazul în care deţineti un cont de acces pentru Sistemul National de 
Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta 
modalitate se pot plăti numai impozite şi taxe existente la rolul nominal 
unic al contribuabilului. În cazul în care nu deţineţi un cont de acces 
pentru www.ghiseul.ro Directia Impozite si Taxe a Municipiului 
Craiova vă pune la dispoziţie cererea pentru emiterea/reemiterea 
credentialelor, sau se poate descărca de pe site 
http://www.primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/cerere.pdf. Cererea 
pentru emiterea credenţialelor se poate depune la sediul Direcţiei 
Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova sau pe adresa de email 
direxec_dit@primariacraiova.ro. Pentru plăţile efectuate prin intermediu 
www.ghiseul.ro nu se percepe comision plătitorului, comisionul este 
plătit de beneficiarul plaţii. 

� prin serviciul eBanking.  
 

  CAPITOLUL IV PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI 
SPECIALE DE SALUBRIZARE   
 Art. 19. Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, are rolul de monitorizare şi verificare prin sondaj a  
activităţii desfăşurate de către operatorul activităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 Art. 20. Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, analizează bugetul şi execuţia bugetară şi propune ordonatorului 
de credite bugetare deschiderea de credite în acest sens, la solicitarea Direcției Servicii 
Publice. 
 Art. 21. În baza deschiderilor de credite efectuate, se procedează la transferul 
creditelor bugetare prin intermediul Trezoreriei. 
 Art. 22. (1) Direcţia Impozite şi Taxe va solicita sprijinul Poliţiei Locale şi al 
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova pentru a determina numărul de persoane 
dintr-o unitate locativă.  

(2) Operatorul serviciului prin intermediul Serviciului Corp Control, va efectua 
verificări în teren, cu sprijinul Poliției Locale, în vederea depistării şi identificării 
persoanelor fizice sau juridice beneficiari ai activităţii de colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori. 
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 Art. 23. Operatorul serviciului de salubrizare va stabili şi comunica Direcţiei 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, până în ultima zi lucrătoare 
ale fiecărei luni, lista utilizatorilor care beneficiază de  contract de prestări servicii de 
salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii în sarcina 
acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conţine elementele absolut necesare 
identificării persoanelor şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă nume, 
prenume, CNP, adresa, număr persoane, in cazul persoanelor fizice, iar în cazul 
persoanelor juridice denumirea, CUI-ul şi Numărul de la Registrul Comerţului precum 
și cantitatea de deșeu generat/lună. 
 Art. 24. Direcţia Impozite şi Taxe aplică taxa specială de salubrizare pe baza 
datelor furnizate de operatorul de salubritate începând cu data de 1 a lunii următoare 
primirii situaţiilor de la operator. 
 Art. 25. La solicitarea Direcţiei Impozite şi Taxe, Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor va furniza, în condiţiile legii, date în vederea unei corecte impuneri pentru 
utilizatorii activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi 
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. 
 Art. 26. În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de 
activitatea de  colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al 
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, proprietarii de imobile vor inştiinţa, prin 
depunerea declaraţiei rectificative, Direcţia Impozite şi Taxe în vederea încetării 
impunerii la plată, încetare care va opera de la data de 1 a lunii următoare.               

 
CAPITOLUUL V PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 Art. 27. (1) Pentru anul 2016, taxa specială de salubrizare, prevăzută la art.7, se 
datorează lunar și se achită până la data de 25 a lunii următoare, inclusiv. 
  (2) Plata taxei speciale se poate face și anticipat anual, în cazul persoanelor 
fizice. 
 (3) Plata taxei speciale se poate face și anticipat anual, cu regularizarea în ultima 
lună din anul în curs în cazul: 

• persoanelor juridice ; 
• persoanelor care exercită orice profesii, cum sunt : medicale, de avocatură, 

notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de 
contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, 
de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, 
desfășurate în mod autonom, în condițiile legii. 

 (4) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează 
majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale 
datorate la bugetul local. 
 (5)Taxa specială de salubrizare se achită în contul nr.  
RO08TREZ29121360206XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Craiova. 
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CAPITOLUL VI DECONTAREA SUMELOR încasate cu titlu de taxă 
specială de salubrizare către operatorul licențiat pentru prestarea serviciului de 
salubrizare în municipiul Craiova 

 
Art. 28. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul 

local al municipiului Craiova. 
Art. 29. Decontarea către operatorul de salubritate din municipiul Craiova, a 

prestațiilor efectuate de către acesta, pentru utilizatorii care nu au încheiat contract, se 
realizează pe baza situației de lucrări, însoțită de nota justificativă emisă de către 
operator, verificată și vizată de către Direcția Servicii Publice, care cuprinde: numele și 
prenumele/denumirea utilizatorului, numărul de persoane fizice/juridice, în cazul 
prestațiilor de care aceștia au beneficiat individual, fără contract încheiat cu operatorul 
servciului de salubrizare și la care a fost prestat serviciul de salubrizare. 

 
CAPITOLUL VII SANCŢIUNI 

  
 Art. 30. Nedepunerea declaratiei de impunere/rectificative precum si depunerea 
acestora peste termen, constituie contravenţie si se sanctionează cu amendă cuprinsă 
între 200 lei şi 500 lei. 
 Art. 31.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar 
și persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii 
administraţiei publice locale  şi de către reprezentanţii Poliţiei Locale. 
 Art. 32. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul regulament 
se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art. 33. Plata cu întarziere a taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite,  
atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor  
de urmărire și executare silită, conform legislației în vigoare. 
 Art. 34. Pentru sumele restante la plata Direcţia Impozite şi Taxe procedează la 
declanşarea şi realizarea executării silite a acestora, conform legislației în vigoare. 
 Art. 35. Modelul declaraţiei de impunere/rectificativă pentru taxa specială de 
salubrizare este cel prevăzut în anexa 1 la Regulamentul privind taxa specială de 
salubrizare, parte integrantă din prezentul regulament. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Teodor Nicuşor SAS 
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