
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   

          PROIECT   
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 

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

31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.171156/2019, raportul nr.171981/2019 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.179085/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Hotărârii Guvernului 
nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân și Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată; 

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

    Art.l. Se aprobă tarifele privind desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2017. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

         Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.171156/03.10.2019 
                                                                                                            Primar, 
                                                                                                    Mihail GENOIU 
 

 
 
                        Avizat, 

                               Viceprimar, 
                 Adrian COSMAN 
 
 
 
                                             REFERAT  DE APROBARE  

       pentru  aprobarea tarifelor aferente Serviciului de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân din Municipiul Craiova 

   
     
   
     Prin H.C.L nr.417/2011, cu modificările ulterioare, s-a aprobat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj, nr.199265/2011 încheiat între Municipiul 
Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în Anexa nr.3-
Centralizator tarife pentru serviciul ecarisaj. 
    Prin apariţia Legi nr. 258/2013  care modifică O.U.G 155/2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a cainilor fară stapân, a fost modificată denumirea 
serviciului de ecarisaj cu denumirea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.  
     În conformitate cu prevederile art.19 şi 20 din caietul de sarcini al acestui serviciu, 
tarifele percepute de operator beneficiarilor servicului, vor fi stabilite prin Hotărâre a 
Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul 
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, iar operatorul are dreptul să 
propună beneficiarului, ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de 
influenţele intervenite în costurile de operare, în baza unor formule de calcul aprobate 
de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor ajusta conform legislaţiei 
în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
  S.C.Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată cu 
nr.135089/01.08.2019, introducerea pe ordinea pe zi a şedinţei Consilului Local al 
Municipiului Craiova în luna octombrie 2019, modificarea tarifelor pentru Serviciul 
de Gestionare a Câinilor fără Stăpân. 
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    Astfel, faţă de tarifele aprobate prin  H.C.L. nr.266/27.07.2017 au apărut modificări 
cu privire la creșterea salariului minim brut pe țară potrivit prevederilor din H.G. nr. 
937/2018, care prevede ca începând cu data de 1 ianuarie 2019,  salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi 
alte adaosuri, se stabileşte   la 2080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
166,00 ore.    
     Faţă de cele expuse și având în vedere prevederile art. 129, alin.1,lit.c din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
   -aprobarea tarifelor propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L., privind desfăşurarea 
Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân; 
   -modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.3 din contractul de delegare aprobat 
prin H.C.L. nr. 467/2011 
  -încetarea efectelor H.C.L. nr.266/2017, prin care s-au aprobat tarifele privind 
desfăşurarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân.   
    
 

 
  

Director Executiv,           Director Executiv Adjunct, 
Delia CIUCĂ                  Alin GLĂVAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

N.M.C/2ex 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr. 17485, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul 

îndeplinirii atribuţiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.171981/04.10.2019 
 
                             Se aprobă 
                Primar                                                                                                                       
          Mihail Genoiu 
 
 
                                                                                                                  Avizat, 
                             Viceprimar,  
                        Adrian COSMAN  
 
 
 
                                             RAPORT DE SPECIALITATE 
 privind  aprobarea tarifelor aferente Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân 

din Municipiul Craiova 
    
 
         Prin H.C.L nr.417/2011, cu modificările ulterioare, s-a aprobat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj, nr.199265/2011 încheiat între Municipiul 
Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în Anexa nr.3-
Centralizator tarife pentru serviciul ecarisaj. 
    Prin apariţia Legi nr. 258/2013  care modifică O.U.G 155/2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a cainilor fară stapân, a fost modificată denumirea 
serviciului de ecarisaj cu denumirea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.   
  În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Caietul de sarcini al acestui 
serviciu, tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului vor fi stabilite prin 
Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator si avizate de 
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Operatorul are 
dreptul să propună beneficiarului, stabilirea, modificarea si ajustarea periodică a 
tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. Tarifele se vor 
stabili, modifica şi ajusta conform legislaţiei în vigoare şi vor fi supuse spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
     Potrivit prevederilor art.136 alin. (2) şi alin. (3) lit. a şi b din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, proiectele de hotărâri şi referatele de 
aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă, 
proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale 
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acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se 
transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.  
  S.C.Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată cu 
nr.135089/01.08.2019, introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consilului Local al 
Municipiului Craiova în luna octombrie 2019, modificarea tarifelor pentru Serviciul 
de Gestionare a Câinilor fără Stăpân. 
    Modificarea tarifelor pentru Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân are la 
bază aspecte de natură economică faţă de tarifele aprobate prin H.C.L nr.266/2017,  
prin aplicarea prevederilor din H.G. nr. 937/2018, conform cărora începând cu data de 
1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în 
bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte  la 2080 lei lunar, pentru un 
program complet de lucru de 166,00 ore. 
    În acelaşi timp cheltuielile aferente activităţilor specifice s-a făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrefianţi, materii prime şi materiale, utilităţi, 
energie, apă, şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în vigoare, a 
cheltuielilor cu munca vie, media procentului de creştere cu aproximativ de 15% mai 
mare faţă de ani precedenţi. 
     Față de cele menționate mai sus si având în vedere prevederile art.129, alin.1 lit.c 
din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
   -aprobarea tarifelor propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L., privind desfăşurarea 
Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, în forma anexată la prezentul raport; 
   -modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.3 din contractul de delegare aprobat 
prin H.C.L. nr. 467/2011 
  -încetarea efectelor Hotărârii Consilului Local al Municipiului nr.266/2017, prin 
care s-au aprobat tarifele privind desfăşurarea Serviciului de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân.   
 
 

DIRECTOR EXECUTIV , DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
DELIA CIUCĂ ALIN GLĂVAN 

  
 
                                                                                                                   
 

 ÎNTOCMIT, 
 insp. MARIANA NEAGOE CURELARU 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

  Anexa   
 
 
 
        CENTRALIZATOR TARIFE  PENTRU SERVICIUL DE GESTIONARE A 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI 
                                                                                                                 2019 
          

Nr. 
crt 

          Activitate U.M. Tarif fără T.V.A 
 Vechi 

Tarif fără T.V.A 
   Nou 

1 Capturare câini Lei/câine 84,59 126,06 

2 Cazare câini comunitari- 
Adăpost Breasta 

Lei/câine/zi 12,55 17,83 

3 Microcipare Lei/câine 25,03 28,15 

4 Deparazitare Internă – 
Externă 

Lei/câine 2,26 4,28 

5 Euthanasiere Lei/câine 29,5 37,8 

6 Operaţie pentru sterilizare – 
Mascul 

Lei/câine 34,56 45,34 

7 Operaţie pentru sterilizare – 
Femelă 

Lei/câine 74,23 86,72 

8 Vaccinare antirabică Lei/câine 6,43 9,35 

9 Adopţie la distanţă-Cazare 
Adăpost Breasta 

Lei/oră 12,55 17,83 

10 Operaţiuni RECS – conform  
contract 

Lei/oră 37 37 

11 Usoare tratamente conform 
contract 

 10 10 

12 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - lucrat 

 70,06 82,14 

13 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - asteptare 

Lei/oră 45,73 53,24 
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