
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi 
din data de 21.12.2015 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

17.12.2015.  
          Având în vedere raportul nr.196107/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea 
de zi din data de 21.12.2015;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012referitoare 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 mandatarea Primarului Municipiului Craiova-dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 21.12.2015, ordinea de zi prevăzută 
în convocatorul anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU                Ovidiu MISCHIANU 



   

 

            

                                                                                                 
 
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 
 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.196107 /10.12.2015  
 
          APROBAT, 
            PRIMAR 
        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
     RAPORT 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor 
autorităţilor lor deliberative și executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 
furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, 
modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de Jos 
prin Consiliul Local al Comunei Vârvorul de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat român şi 
de utilitate publică, având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor proiecte de investiţii publice 
de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente activităţilor serviciului de salubrizare pe 
baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în acelaşi timp actul constitutiv şi 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.  
 Potrivit prevederilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, unităţile 
administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale 
autoritaţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, 
inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de 
utilităţi publice transferate. In acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice 
locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să 
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conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a 
mandatului special încredinţat.  
 În conformitate cu prevederile art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, unul dintre obiectivele Asociaţiei este acela de a 
încheia contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților 
administrativteritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de 
delegatar.  
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2, lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociația va exercita, în numele și pe seama 
asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform 
prevederilor prezentului statut.  
 Prin adresa înregistrată sub nr. 195933/10.12.2015,  Directorul executiv al 
Asociația de Dezvoltare ”Salubris Dolj” solicită mandatarea reprezentantul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova să voteze în cadrul Adunării Generale din data de 
21.12.2015, următoarea ordine de zi:   
 1.Revocarea art. 4 din Hotărârea nr.14/05.06.2015 
 2.Revocarea art.1. din actul adiţional nr.4/27.07.2015 
 3.Aprobarea completarii Anexei nr.12- cu caietul de sarcini privind desfasurarea 
activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in aria de delegare a Municipiului 
Craiova. 
 4.Aprobarea modificarii Anexei nr.14- prin introducerea tarifelor pentru 
activitatile de Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare, Dezinsectie cu avion,din contractul 
de delegare nr.1/29.03.2013 si introducerea taxei speciale de salubrizare,in cuantum de 
7.01 lei/luna/persoana fizica la unitatile administrative teritoriale care au instituit-o. 
 5.Aprobarea actului aditional la contractul de delegare care va cuprinde 
prevederile mentionate la punctele 1-4.  
 Potrivit art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
la art. 16, alin. 2, lit. i-k și art. 16. alin. 3, lit. k-n nu pot fi votate de reprezentanții 
asociaților, decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea 
autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  În conformitate cu art. 
16, alin. 3, lit. m, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” aprobă Caietul de sarcini și Regulamentul serviciilor pentru întreaga 
arie de delegare. 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 și Statutul-
cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilități 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. 
  Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
- mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţilor ordinea de zi  din data de 21.12.2015. 
-mandatarea Administratorului Public al Municipiului Craiova – domnul Radu Cosmin 
Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care Primarul 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj” din data 21.12.2015.  



   

 

 
 
 
    

 Director Executiv, 
 Delia CIUCĂ 
  
  

 Vizat legalitate, 
Nelu PÎRVU 

Întocmit, 
inspector Liviu TROACĂ 
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