
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
  

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi 

transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C.Salubritate Craiova 

S.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.01.2019.  
          Având în vedere expunerea de motive nr.1485/2019, rapoartele nr.5327/2019 al 
Direcţiei Servicii Publice și nr.10160/2019 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv 
modificarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, propuse de 
operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 
         În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008, Legii 
nr.101/2006 privind salubrizarea localităţilor, modificată şi completată, art.2 şi art.4 lit.b 
şi lit.d 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârii 
Guvernului nr. 937/2018  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat  
în plată; 

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 stabilirea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii 
de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru  activitatea de curăţare şi transport al 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 şi 
nr.33/2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



   

 

   Art.3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al  Municipiului Craiova, să 
aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.02.2019, următoarea ordine de zi: 
“1. Modificarea în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile 
delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi  
practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru activitatea de curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L.  
2. 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” pentru activitatea curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L.”  

Art.4. Se mandatează dl. 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 de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris  
Dolj”,   

    Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 şi nr.33/2017. 

Art.6. 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.1485 /04.01.2019 
                          

 
Expunere de motive privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

 
                          
   
 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 
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. 
 Întrucât  au intervenit modificări legislative cu impact asupra cheltuielilor, 
operatorul  S.C. Salubritate Craiova S.R.L solicită modificarea tarifelor dar şi 
stabilirea unor tarife  pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

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 următoarea ordine zi: 
 Modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă a 
Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, în sensul modificării tarifelor existente şi 
introducerea tarifelor noi pentru utilajele recent achiziţionate pentru activitatea de 
deszăpezire  precum  şi aprobarea Actului Adiţional la Contractul de delegare a 
gestiunii a localităţilor membre ale Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”  nr. 1/29.03.2013. 

 
 
 

       
 
                                                       Se aprobă, 
       Primar, 
                                                   Mihail GENOIU 
 
 

 
 
                 Avizat, 
                 Viceprimar,   
  Adrian COSMAN                                  

 
 
 
 
 
 
 

Director ExecutivAdj., 
Alin GLĂVAN 

                                                                                    
 
 
 
 
 

  



   

 



   

                                                                                                  
 
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 

 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

 Serviciilor de Utilitate Publică 

 Nr.5327/10.01.2019 

                          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 utilitati publice.  

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 
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.  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

         Potrivit prevederilor art. 20, alin. 7 din anexa nr. 2 din H.G. nr. 855/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare  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. 

Potrivit prevederilor art. 2, alin. 3 lit. g din Legea nr. 101/2006 privind 
salubrizarea localităților, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de 
curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ este o activitate a serviciului de salubrizare. 

Prin  Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 680/18.12.2014 
şi nr. 33/26.01.2017 s-au  aprobat  tarifele  privind activitatea de curăţare şi transport 
al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheţ. 

Având în vedere faptul că, de la aceste fundamentări, au intervenit modificări 
legislative cu impact asupra cheltuielilor cu munca vie, ori asupra unor elemente de 
cheltuieli, inclusiv reglementări juridice noi, care cad sub incidenţa prevederilor 
art.15 din Ordinul ANRSC nr.109/2007, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS DOLJ prin adresele nr. 215433/20.12.2018 şi nr.214593/19.12.2018 
înregistrate la Primăria Municipiului Craiova, solicită mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  sa voteze şi să aprobe în cadrul Adunarii 
Generală a Asociaţiei SALUBRIS  DOLJ, modificarea Anexei 14 „tarifele pentru 
activităţile delegate”, parte integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, 
precum  şi 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 nr. 14. 

Conform OUG nr.79/2017 de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, contribuţiile la bugetele  asigurărilor sociale de stat au trecut din sarcina 
angajatorului în sarcina angajatului. Angajatorul va suporta ca şi element de 
cheltuială nouă contribuţia asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25% aplicat la 
cheltuiala cu salariile. 
 Prin  OUG nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-a stabilit ca unităţile care nu 
angajează persoane cu handicap, au obligaţia, conform art.78 alin.3, să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară 



   

garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap.  
 Raportând la fondul de salarii estimat pe anul 2018, s-a calculat un procent de 
2,89% aplicat la cheltuiala cu salariile. 
- Conform H.G. nr. 940/2017, pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin H.G. 
nr.215/2009, s-a hotărât în Contractul Colectiv de muncă 2017-2019, al SC 
Salubritate Craiova SRL, la art.24, alin.2, ca fiecare salariat, cu ocazia plecării în 
concediul de odihnă, are dreptul la o primă de vacanţă, acordată sub formă de 
voucher, în cuantum de 1450 lei pentru un salariat. 
- Prin H.G. nr 937/2018  s-a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2019 salariul de bază 
minim brut pe tară garantat va fi, fără a include sporuri şi alte adaosuri în cuantum de 
2080 lei lunar. Prin reglementările juridice menţionate mai sus au crescut cheltuielile 
cu munca vie care au condus la o creştere a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, 
respectând prevederile ANRSC nr.109/2007. 
  De asemenea preţul conbustibilului,   ( motorina ) a crescut de la 3,96 lei/l  la 
4,36 lei/l. 
 Faţă de tarifele existente, se impune completarea cu tarife fără amortisment, 
tarife de aşteptare, tarif de noapte (care nu au fost prevăzute în HCL 
NR.680/18.12.2014 şi HCL nr. 33/26.01.2017) şi stabilirea  tarifelor pentru utilajele 
noi achiziţionate,  care vor fi utilizate în desfăşurarea activităţii de  deszăpezire. 
 Au fost achiziţionate următoarele utilaje: 
 -4 buc. Autoutilitare IVECODAYLY (B226SAL, B227SAL, B228SAL, 
B229SAL); 1 buc. automăturătoare cu lamă DAF SCARAB, B128SAL;2 buc. 
Autogunoiere cu lamă FORD TRUCKS DC1833 ( DJ 30 SAL, DJ 50 SAL); 
 -10 buc. freze EVEREST 603; 
 -2 buc remorci tractor (DJ 04 SPS, DJ 05 SPS). 
 În conformitate  cu prevederile art. 2 din ordinul 109/2007 ANRSC,  tarifele 
trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităţilor 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cât şi protejarea intereselor 
utilizatorilor. 
 La stabilirea tarifelor s-au avut în vedere prevederile  art.4, lit b din ordinul 
ANRSC nr.109/2007 care precizează faptul că stabilirea tarifelor constă în 
operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, conform normelor 
metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru operatorii 
nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii 
pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale; 
 La modificarea tarifelor s-au avut în vedere prevederile art.4, lit. d din ordinul 
ANRSC nr.109/2007 care precizează faptul că modificarea tarifelor constă în  
operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform 
normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, în 
situaţiile când intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la 
recalcularea tarifelor existente. 
 Tarifele pentru care se solicită aprobarea stabilirii de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, potrivit celor menţionate mai sus, sunt prevăzute în anexa nr.1 
la prezentul raport.  



   

  Tarifele pentru care se solicită aprobarea modificarii de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, potrivit celor menţionate mai sus, sunt prevăzute în 
anexa nr.2 la prezentul raport. 
  Menţionăm faptul că tariful fără amortizare (zi- noapte), se foloseşte numai 
sâmbăta, duminica şi sărbători legale, unele tarife din HCL. 680/2014, fiind 
amortizate nu o să se mai regăsească tarif fără amortizare. 
            Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, 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, OUG nr.79/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, OUG nr.60/2017 de modificare a Legii nr. 448/2006, privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, H.G.  nr. 937/2018  
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat  in plata,  Contractul 
colectiv de munca pe anii 2017-2019 al S.C Salubritate Craiova S.R.L., adresele  
înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 214593/19.12.2018 şi  nr. 
215433/20.12.2018, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ”Salubris 
Dolj”, solicită  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  sa voteze şi să aprobe tarifele propuse în Adunarea Generală a Asociaţiei 
SALUBRIS  DOLJ, modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, 
parte integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, precum  şi 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 nr. 14, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea stabilirii  tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., potrivit anexei 
nr. 1  la prezentul raport. 

2.   Modificarea  tarifelor aprobate prin HCL nr. 680/18.12.2014  şi HCL 
nr.33/26.01.2017, 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 din data de 05.02.2019: 

- Modificarea în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile 
delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi 
practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru activitatea de curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 
de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional 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” pentru activitatea curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 
de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  



   

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 HCL  nr. 680/18.12.2014 şi  HCL nr. 
33/26.01.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Director Executiv,  
Delia CIUCĂ 

 
 

Întocmit,              
   insp.  Liviu TROACĂ 
exp. Mircea MARIAN 
insp. Radu VIOREL 

exp. Nela MÂŢĂ 
 
 

 

  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 



                                                                                                                                                                ANEXA nr.1 

 

CENTRALIZATOR TARIFE 

Stabilirea tarifelor pentru activitatea de Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si 

mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet. 

 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 

 

UM 

Tarif ve 

chi fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora - 133,21 

2 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,materiale antiderapante,etc ora - 110,98 

3 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 40,69 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 – fara amortisment 

 

UM 

Tarif 

vechi 

fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora - 85,28 

2 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,materiale antiderapante,etc ora - 93,01 

3 TRACTOR CU 1 REMORCA –transport zapada/materiale antiderapante ora - 79,74 

4 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 39,33 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE ASTEPTARE ZI 06:00-22:00 

 

UM 

Tarif 

vechi 

fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora - 33,94 

2 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,materiale antiderapante,etc ora - 33,94 

3 Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada ora - 33,94 

4 Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA 

DESZAPEZIRE 

ora - 33,94 

5 ATV cu lama – LA DESZAPEZIRE ora - 33,94 

6 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 26,24 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 

 

UM 

Tarif 

vechi 

fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora - 140,81 

2 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,materiale antiderapante,etc ora - 118,59 

3 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 46,37 

4 Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada ora - 173,42 

5 Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA 

DESZAPEZIRE 

ora - 83,13 

6 ATV cu lama – LA DESZAPEZIRE ora - 76,90 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 – fara amortisment 

 

UM 

Tarif 

vechi 

fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora - 92,88 

2 TRACTOR CU 1 REMORCA –transport zapada/materiale antiderapante ora - 87,35 

3 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,materiale antiderapante,etc ora - 100,62 



                                                                                                                                                                ANEXA nr.1 

4 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 45,01 

5 Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada ora - 104,96 

6 Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA 

DESZAPEZIRE 

ora - 63,40 

7 ATV cu lama – LA DESZAPEZIRE ora - 72,63 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE ASTEPTARE NOAPTE 22:00-06:00 

 

UM 

Tarif 

vechi 

fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE ora  41,55 

2 AUTOUTILITARA IVECO DAILY –transport freze,material antiderapante,etc ora - 41,55 

3 Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada ora - 41,55 

4 Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA 

DESZAPEZIRE 

ora - 41,55 

5 ATV cu lama – LA DESZAPEZIRE ora - 41,55 

6 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603 ora - 31,92 
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CENTRALIZATOR TARIFE 

Modificarea tarifelor pentru activitatea de Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si 

mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet. 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 

 

UM 

Tarif 

vechi     

fara TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 MUNCITOR NECALIFICAT –LA DESZAPEZIRE ora 18,40 26,31 

2 AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama-LA 

DESZAPEZIRE 

ora 153,39 300,99 

3 AUTOBASCULANTA 8135FK-tranport zapada/materiale 

antiderapante 

ora 73,71 70,43 

4 ABROLLKEEPER Renault –transport zapada-materiale antiderapante ora 167,18 153,12 

5 TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA /materiale antiderapante in auto ora 91,96 120,39 

6 TRACTOR CU 1REMORCA-transport zapada-materiale antiderapante ora 65,86 84,85 

7 WOLLA A18001F- incarcat zapada in auto/degajare zapada ora 141,33 110,19 

8 TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT –pluguit zapada ora 62,00 79,23 

9 TRACTOR CU SARARITA-imprastiat material antiderapant ora 65,66 95,06 

10 AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada ora 128,66 181,41 

11 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO-transport freze, materiale 

antiderapante, etc 

ora 57,48 86,00 

12 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS622ET-senile ora 33,41 39,12 

13 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE ora 40,21 43,57 

14 Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE  

ora 141,99 155,46 

15 Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 152,66 180,68 

16 Utilaj Multifunctional GreenMachine cu lama-LA DESZAPEZIRE ora 133,11 111,18 

17 Multifunctionala MAN cu lama +sararita –LA DESZAPEZIRE 

/transport zapada 

ora 120,28 165,81 

18 Tractor multifunctional 4*4 model Kioti CK 2810M cu lama + 

sararita – LA DESZAPEZIRE 

ora 42,27 75,52 

19  ATV cu lama –LA DESZAPEZIRE  ora 46,21 69,29 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 – fara amortisment 

 

UM 

Tarif 

vechi fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 117,02 220,88 

2 TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/ materiale antiderapante in auto ora 66,39 105,06 

3 AUTOGRENDER AG 80-pluguit zapada ora 105,73 108,00 

4 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO – transport freze, materiale 

antiderapante, etc 

ora 50,05 78,07 

5 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622ET –senile ora 33,21 38,49 

6 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-senile ora 39,55 41,45 

7 Utilaj Multifunctional UNIMOG  U400 cu lama si sararita – LA 

DESZAPEZIRE  

ora 88,67 98,55 

8 Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE  

ora 86,15 109,71 

9 Utilaj Multifunctional GreenMachine cu lama – LA DESZAPEZIRE ora 97,18 72,85 
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10 Multifunctionala MAN cu lama +sararita – LA DESZAPEZIRE 

/transport zapada 

ora 70,63 97,35 

11 Tractor Multifunctional  4*4 model Kioti CK 2810M cu lama 

+sararita –LA DESZAPEZIRE 

ora 35,76 55,79 

12 ATV cu lama –LA DESZAPEZIRE ora 44,72 65,03 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 

 

UM 

Tarif 

vechi fără 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 MUNCITOR NECALICAT –LA DESZAPEZIRE  ora 21,63 31,99 

2 AUTOMATURATOARE (DAF 230 LF/Renault) cu lama-LA 

DESZAPEZIRE 

ora 158,63 308,60 

3 AUTOBASCULATA 8135 FK-transport zapada/materiale 

antiderapante 

ora 78,95 78,04 

4 ABROLLKEEPER Renault-transport zapada/materiale antiderapante 

 

ora 172,42 160,72 

5 TIH 445IF-INCARCAT ZAPADA/ materiale antiderapante in auto ora 97,20 128,00 

6 TRACTOR CU 1 REMORCA –transport zapada /materiale 

/antiderapante 

ora 70,76 92,46 

7 WOLLA A1800TF-incarcat zapada in auto/degajare zapada ora 146,57 117,80 

8 TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT-pluguit zapada ora 66,90 86,84 

9 TRACTOR CU SARARITA –imprastiat material antiderapant ora 70,56 102,67 

10 AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada ora 133,90 189,02 

11 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO –transport freze , materiale 

antiderapante, etc 

ora 62,68 93,61 

12 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET-SENILE ora 38,65 44,80 

13 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE ora 45,45 49,25 

14 Utilaj  Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 147,23 163,06 

15 Utilaj Multifunctional UNIMOG U 300 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 157,90 188,29 

16 Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama –LA DESZAPEZIRE ora 138,13 118,79 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 – fara amortisment 

 

UM 

Tarif 

vechi fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fără 

TVA 

1 AUTOMATURATOARE (DAF 230LF/RENAULT) cu lama –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 122,26 228,48 

2 TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/materiale antiderapante in auto ora 81,43 112,67 

3 AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada ora 110,97 115,60 

4 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO –transport freze, materiale 

antiderapante, etc 

ora 55,25 85,68 

5 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622ET –SENILE ora 38,45 44,17 

6 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE ora 44,78 47,13 

7 Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita – LA 

DESZAPEZIRE  

ora 93,91 106,16 

8 Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita – LA 

DESZAPEZIRE 

ora 91,39 117,32 

9 Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama- LA DESZAPEZIRE  

 

ora 102,20 80,45 

Nr.

Crt 

PROGRAM DE ASTEPTARE ZI 06:00-22:00 UM Tarif 

vechi fara 

Tarif 

NOU 
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TVA fara 

TVA 

1 MUNCITOR NECALIFICAT LA DESZAPEZIRE ora 15,02 26,24 

2 AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230 LF cu lama – LA 

DESZAPEZIRE 

ora 25,33 33,94 

3 AUTOBACULANTA 8135FK –transport zapada /material 

antiderapante 

ora 25,75 33,94 

4 ABROLLKEEPER Renault –transport zapada /materiale 

antiderapante 

ora 43,73 33,94 

5 TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/materiale antiderapante in auto ora 25,61 33,94 

6 TRACTOR CU 1 REMORCA –transport zapada /materiale 

antiderapante 

ora 23,46 33,94 

7 WOLLA A1800IF- incarcat zapada in auto /degajare zapada ora 26,16 33,94 

8 TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT –pluguit zapada ora 23,46 33,94 

9 TRACTOR CU SARARITA –imprastiat material antiderapant ora 23,46 33,94 

10 AUTOGREDER AG80- pluguit zapada ora 24,50 33,94 

11 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO –transport freze, materiale 

antiderapante , etc 

ora 23,65 33,94 

12 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET –SENILE ora 24,50 26,24 

13 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE ora 26,16 26,24 

14 Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 24,70 33,94 

15 Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama şi sararita –LA 

DESZAPEZIRE 

ora 24,07 33,94 

16 Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama –LA DESZAPEZIRE ora 21,10 33,94 

Nr.

Crt 

 

PROGRAM DE ASTEPTARE NOAPTE22:00-06:00 

 

UM 

Tarif 

vechi fara 

TVA 

Tarif 

NOU 

fara 

TVA 

1 MUNCITOR NECALIFICAT –LA DESZAPEZIRE ora 17,61 31,92 

2 AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama – LA 

DESZAPEZIRE 

ora 29,52 41,55 

3 AUTOBASCULANTA 8135FK-transport zapada/materiale 

antiderapante 

ora 29,94 41,55 

4 ABROLLKEEPER Roman /Renault transport zapada /materiale 

antiderapante 

ora 47,92 41,55 

5 TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA /materiale antiderapante in auto ora 29,80 41,55 

6 TRACTOR CU 1 REMORCA –transport zapada/materiale 

antiderapante 

ora 27,39 41,55 

7 WOLLA A1800IF-incarcat zapada in auto/degajare zapada ora 30,35 41,55 

8 TRACTOR CU GRENDER SEMIPURTAT –pluguit zapada ora 27,39 41,55 

9 TRACTOR CU SARARITA- imprastiat material antiderapant ora 27,39 41,55 

10 AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada ora 28,69 41,55 

11 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO –transport freze, materiale 

antiderapante, etc 

ora 27,81 41,55 

12 Curatat mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET-senile ora 28,69 31,92 

13 Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-senile ora 30,35 31,92 

14 Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE  

ora 28,89 41,55 

15 Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita –LA 

DESZAPEZIRE  

ora 28,26 41,55 

16 Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama –LA DESZAPEZIRE ora 25,12 41,55 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 10160 /15.01.2019           
 
 
 
                                                         RAPORT DE AVIZARE    

 
 

 Având în vedere: 
 
 
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Craiova nr.1485/04.01.2019, 
precum si Raportul nr. 5327/10.01.2019 al Direcţiei Servicii Publice – Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica privind stabilirea si 
modificarea tarifelor pentru activitatea de curatare si transport al zapezii de pe caile 
publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet , precum si 
mandatarea reprezentantului Consiliului local Craiova sa voteze si sa aprobe in 
Adunarea Generala a Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj ordinea de 
zi referitoare la modificarea anexei 14 din Contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 
incheiat cu operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL .                                                                           
 -     În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2 , lit. e, art. 8, alin. 3 , lit. k din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 2, alin. 3 , lit. g  si art. 26, alin. 7 si 8 din Legea nr. 101/2006 
a serviciului de salubrizare a localitatilor , cu modificarile si completarile ulterioare,art. 
8 , alin. 1 si art. 8 si art. 15 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor , art. 20 alin. 7 din 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, ale OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 78 alin. 3 din Legea nr. 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale H.G nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă , cu modificarile aduse prin HG 
nr. 940/2017, ale H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată si art. 16 alin. 3 , lit. j din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Salubris Dolj. 
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  -     Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările aduse prin Legea nr. 246/2006. 
  
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

propunerea privind stabilirea si modificarea tarifelor pentru activitatea de curatare si 
transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 
polei sau inghet , precum si mandatarea reprezentantului Consiliului local Craiova sa 
voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara 
Salubris Dolj ordinea de zi referitoare la modificarea anexei 14 „ Tarifele pentru 
activitatile delegate „  din Contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 incheiat cu operatorul 
regional SC Salubritate Craiova SRL si aprobarea incheierii actului aditional la contract.    
 
 
 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                        consilier juridic Pirvu Nelu  
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