
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
  

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” ordinea de zi, din data de 04.12.2020 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
26.11.2020.  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.169273/2020, raportul nr.169447/2020 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.170271/2020 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi, din 
data de 04.12.2020;  
          În conformitate cu prevederile art.10 alin.1, alin.3, alin.4 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată și art.8 alin.1 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit. d coroborat cu alin.7, lit.n, art.132, 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.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, dna. Alina Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, să voteze în cadrul Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 04.12.2020, următoarea 
ordine de zi: 
1.Modificarea, prin completare, a anexei nr.3 la Regulamentul privind 
desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris 
Dolj-Contracte, în sensul introducerii la art.8 lit.s și lit.t în contractele de prestări 
de servicii  de colectare a deșeurilor de tip menajer de la utilizatorii persoane 
fizice și asociații de proprietari în conformitate cu prevederile Contractului 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților ( art 8 lit.s și lit.t) 
aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 și dispozițiile art.18 
alin.5 din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Președintelui  A.N.R.S.C. 
nr.82/2015 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează: 

s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile 
calendaristice în perioada 1 aprilie-1 octombrie și la 30 de zile în restul 
perioadei din an; 

 



   

 

 
t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul 

public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție,  
dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea 
administrației publice locale. 
2.Modificarea, prin completare, a contractului de comodat, în sensul introducerii 
la obligațiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,ca operatorul să asigure igenizarea 
și dezinfecția periodică a recipienților aflați în punctele de colectare special 
amenajate pe domeniul public și la capitolul privind obligația beneficiarului, 
utilizatorul să asigure igienizarea și dezinfecția periodică a recipienților aflați în 
spații aparținând acestuia. 

            3.Aprobarea actului adițional nr.28 la Contractul de delegare a gestiunii pentru 
unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale 
Asociației Salubris Dolj nr.1/29.03.2013, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin 
și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
   Lia-Olguța VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.169273/18.11.2020  

                                                                              

 
Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris” Dolj, ordinea de zi din data de 
04.12.2020. 
 
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

nr.160019/30.10.2020, transmisă de  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj, se solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, 
ordinea  de zi din data de 04.12.2020.  
  În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, adresa 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, în vederea asigurării conformității cu legislația terțială emisă de A.N.R.S.C., 
dar și adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 160019/30.10.2020, supunem spre aprobare  
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
doamna Alina Marin să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj din data de 04.12.2020 următoarea ordinea de zi: 

1.Modificarea prin completare a Anexei nr.3 la Regulamentul privind 
desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris Dolj- 
Contracte, în sensul introducerii  la art.8 lit. s și lit. t în contractele de prestari de 
servicii  de colectare a deșeurilor de tip menajer de la utilizatorii persoane fizice și 
asociații de proprietari în conformitate cu prevederile Contractului cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților ( art 8 lit.s și lit. t) aprobat prin Ordinul 
Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 și dispozițiile art.18 alin. 5 din Regulamentul 
cadru aprobat prin Ordinul Președintelui  A.N.R.S.C. nr. 82/2015 cu modificarile și 
completările ulterioare după cum urmează: 

s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice 
în perioada 1 aprilie – 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an; 

t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul 
public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației 
publice locale. 

2.Modificarea prin completare a contractului de comodat, în sensul introducerii 
la obligațiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,ca operatorul să asigure igenizarea și 
dezinfecția periodică a recipienților aflați în punctele de colectare special amenajate 



   

pe domeniul public și la capitolul privind obligația beneficiarului, utilizatorul să 
asigure igienizarea și dezinfecția periodică a recipienților aflați în spații aparținând 
acestuia. 
      3.Aprobarea actului adițional nr. 28 la Contractul de delegare a gestiunii pentru 
unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației 
Salubris Dolj nr. 1/29.03.2013 în forma anexată. 
 
  

Primar, 
                        Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
               Întocmit, 

        Director Executiv,                         
                                   Delia CIUCĂ                                                 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
Direcţia Servicii Publice          
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.169447 /18.11. 2020  
                                                                                   
           Raport  

privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris” Dolj, ordinea de zi din data de 04.12.2020. 
 
Având în vedere referatul de aprobare nr.169273/18.11.2020, adresa 

înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.160019/30.10.2020, transmisă de  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, se solicită, mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze  în Adunarea 
Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, ordinea  de zi din data de 04.12.2020. 
 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 şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în 
condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitare 
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. 
  Potrivit prevederilor art.10 alin.4 din Legea 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 
autorităţilor 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. 
 În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind 
mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să 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 administrativ - teritoriale membre implicate, care vor 
avea împreună calitatea de delegatar.  

În conformitate cu prevederile art. 8 alin 1, din Legea serviciului de salubrizare 
a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă 
hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 



   

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012, s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu comuna Isalniţa, 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”.  

În conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. m, din Statutul  Asociaţiei Salubris Dolj, 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj aprobă 
Caietele de sarcini, Contractele de prestare a serviciului de salubrizare și 
Regulamentul serviciului pentru întreaga arie de delegare. 

Potrivit art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei”Salubris Dolj”, hotărârile 
Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16, 
alin. 2, lit. i-j și art. 16. alin. 3, lit. i-n nu pot fi votate de reprezentanții asociaților, în 
Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special acordat expres în 
prealabil prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant 
este.  

Prin adresa nr. 811270/2020 A.N.R.S.C. a solicitat  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, să țină seama de art. 8 lit s și t din contractul-cadru 
de prestare a serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul 
Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007, coroborate cu dispozițiile art.18 alin. 5 din 
Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Președintelui  A.N.R.S.C. nr. 82/2015 cu 
modificarile și completările ulterioare și modificarea după cum urmează: 

s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice 
în perioada 1 aprilie – 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an; 

t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul 
public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației 
publice locale;  

Față de toate acestea, prin adresa nr.160019/30.10.2020 Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj ne-a comunicat ordinea de zi a ședinței din 
data de 04.12.2020 în vederea mandatarii reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Asociația Salubris Dolj, să aprobe și să voteze în cadrul 
Adunării Generale a Asociației următoarea ordine de zi: 

1.Modificarea prin completare a Anexei nr.3 la Regulamentul privind 
desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris Dolj- 
Contracte, în sensul introducerii  la art.8 lit. s și lit. t în contractele de prestari de 
servicii  de colectare a deșeurilor de tip menajer de la utilizatorii persoane fizice și 
asociații de proprietari în conformitate cu prevederile Contractului cadru de prestare a 



   

serviciului de salubrizare a localităților ( art 8 lit.s și lit. t) aprobat prin Ordinul 
Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 și dispozițiile art.18 alin. 5 din Regulamentul 
cadru aprobat prin Ordinul Președintelui  A.N.R.S.C. nr. 82/2015 cu modificarile și 
completările ulterioare după cum urmează: 

s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice 
în perioada 1 aprilie – 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an; 

t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul 
public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației 
publice locale. 

2.Modificarea prin completare a contractului de comodat, în sensul introducerii 
la obligațiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,ca operatorul să asigure igenizarea și 
dezinfecția periodică a recipienților aflați în punctele de colectare special amenajate 
pe domeniul public și la capitolul privind obligația beneficiarului, utilizatorul să 
asigure igienizarea și dezinfecția periodică a recipienților aflați în spații aparținând 
acestuia. 
      3.Aprobarea actului adițional nr. 28 la Contractul de delegare a gestiunii pentru 
unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației 
Salubris Dolj nr. 1/29.03.2013 în forma anexată. 
 Față de cele menționate mai sus, având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în vederea asigurării conformității cu 
legislația terțială emisă de A.N.R.S.C., dar și adresa Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
160019/30.10.2020, supunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
- mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna 
Alina Marin să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj din data de 04.12.2020 următoarea ordinea de zi: 

1.Modificarea prin completare a Anexei nr.3 la Regulamentul privind 
desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris Dolj- 
Contracte, în sensul introducerii  la art.8 lit. s și lit. t în contractele de prestari de 
servicii  de colectare a deșeurilor de tip menajer de la utilizatorii persoane fizice și 
asociații de proprietari în conformitate cu prevederile Contractului cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților ( art 8 lit.s și lit. t) aprobat prin Ordinul 
Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 și dispozițiile art.18 alin. 5 din Regulamentul 
cadru aprobat prin Ordinul Președintelui  A.N.R.S.C. nr. 82/2015 cu modificarile și 
completările ulterioare după cum urmează: 

s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice 
în perioada 1 aprilie – 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an; 

t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul 
public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației 
publice locale. 

2.Modificarea prin completare a contractului de comodat, în sensul introducerii 
la obligațiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,ca operatorul să asigure igenizarea și 



   

dezinfecția periodică a recipienților aflați în punctele de colectare special amenajate 
pe domeniul public și la capitolul privind obligația beneficiarului, utilizatorul să 
asigure igienizarea și dezinfecția periodică a recipienților aflați în spații aparținând 
acestuia. 
      3.Aprobarea actului adițional nr. 28 la Contractul de delegare a gestiunii pentru 
unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației 
Salubris Dolj nr. 1/29.03.2013 în forma anexată. 
 
 
 
 
 
              Director Executiv,                  Șef Serviciu 

   Delia CIUCĂ                                     Marinela ZAHARIA 

 

 

     Întocmit,  
                                      insp. Mihaela SORICĂ 
            insp.  Liviu TROACĂ 

                                  insp. Radu VIOREL 
                                        insp. Alina MARIN 

                                                    insp. Mariana CURELARU 
                                          

 
 
 
 
 
             
             
             
         









Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 
 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 

 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr.169273/18.11.2020 și Raportul Direcției Servicii Publice nr. 
169447 din 18.11.2020 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociației  „Salubris” Dolj ordinea de zi din data 04.12.2020 
 În conformitate cu prevederile Legii Seviciilor Comunitare de utilități publice nr. 
51/2006 și dispozițiile O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
 Potrivit prevederilor Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 
 Potrivit art. 129 alin.2 lit. d și alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 
 Propunerea formulată de Direcția Servicii Publice prin Raportul nr.  169447 din 
18.11..2020  pentru mandatarea  reprezentantului Consiliului Local Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației  „Salubris” Dolj Dolj din data 04.12.2020, în sensul  
modificării parțiale prin completare a Anexei 3 la Regulamentul Serviciului de Salubrizare-
Contracte prin introducerea în cuprinsul art. 8 din Contractele de prestare a serviciului de 
colectare și tarnsport deșeuri menajere de la clienți persoane fizice/ asociații de proprietari a 
literelor s) și t) cu privire obligațiile de igienizare și dezinfecție periodică a recepienților aflați 
în punctele de colectare special amenajate pe domeniul public și obligațiile beneficiarului de 
a asigura igienizarea și dezinfecția periodică a recepienților aflați în spațiile aparținând 
utilizatorului și aprobării Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației Salubris Dolj. 
 
      Director Executiv,       Întocmit,  
      Ovidiu MISCHIANU       c.j. Iulia Lavinia DEFTA 
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