
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
           PROIECT  
 
 

      HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele 

pentru activităţile delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 
 
 

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

29.07.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.125128/2021, raportul nr.125131/2021 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.125252/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
tarifelor pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru activităţile 
delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2021 
referitoare la mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., modificarea actului constitutiv; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Diana-Mihaela 
Dimian,  să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova 
S.R.L, tarifele pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru 
activităţile delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. şi dna.Diana-Mihaela Dimian vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  
 
 

 
                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 125128/15.07.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 

AGA  S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. aprobarea tarifelor pentru activități conexe și diverse 

  

Prin HCL nr. 22/31.01.2011, a fost înființată S.C. Salubritate Craiova S.R.L., societate 
comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, în urma reorganizării Serviciului Public de Salubritate Craiova, iar prin 

HCL nr. 57/28.03.2013 asociatul unic a decis cedarea către comuna Ișalnița și comuna Vîrvoru 
de Jos a câte 5 părti sociale din totalul de 20 părți sociale ce constituie capitalul social al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. . 

Prin HCL nr. 90/2021 s-a mandatat reprezentantul Municipiului Craiova să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aprobarea actului constitutiv 

modificat. 

 Potrivit prevederilor art. 19 din actul constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților adoptă 

hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și 

comerciale, prin reprezentanții asociaților și numai in baza mandatelor speciale ale asociaților 

date prin hotărâre de consiliu. 

Iar potrivit prevederilor art. 20, Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților sunt 

urmatoarele:  

 a) aproba structura organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii, la propunerea 

administratorului;  

b) numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, lichidatorii, stabilind indemnizatiile 

acestora;  

c) aproba regulamentul de organizare si functionare;  
d) stabileste competentele si responsabilitatile Administratorului  

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de 

venituri si cheltuieli;  

f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si 

realizarea investitiilor;  

g) aproba si modifica bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului 

Administratorului si al cenzorilor;  

h) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;  

i) hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;  
j) hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;  

k)hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii patrimoniului 

societatii;  
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social;  

 Prin adresa înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 122271/12.07.2021, 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
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voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare și a tarifelor pentru activități conexe și diverse. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale actui 

constitutiv al S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA”S.R.L., apreciem că se impune mandatarea 

reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Diana-Mihaela Dimian, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 30.07.2021, aprobarea pentru 

activități conexe și diverse. 

 

 

 
 

 

 
Primar, 

Lia-Olguța Vasilescu 

       

 

 

 

                                       

                         
   Director Executiv                       Șef Serviciu 
                       Cristian Ionuț Gâlea    Lucian Cosmin Mitucă   
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu  
Nr. 125131/15.07.2021 

 

 

Raport, 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în AGA  S.C. 
Salubritate  Craiova S.R.L. aprobarea tarifelor pentru activități conexe și diverse 

 
 
Prin HCL nr. 22/31.01.2011, a fost înființată S.C. Salubritate Craiova S.R.L., societate 

comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, în urma reorganizării Serviciului Public de Salubritate Craiova, iar prin 
HCL nr. 57/28.03.2013 asociatul unic a decis cedarea către comuna Ișalnița și comuna Vîrvoru de 
Jos a câte 5 părti sociale din totalul de 20 părți sociale ce constituie capitalul social al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. . 

Prin HCL nr. 90/2021 s-a mandatat reprezentantul Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aprobarea actului constitutiv 
modificat. 
 Potrivit prevederilor art. 19 din actul constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților adoptă 
hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și 
comerciale, prin reprezentanții asociaților și numai in baza mandatelor speciale ale asociaților date 
prin hotărâre de consiliu. 

Iar potrivit prevederilor art. 20, Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților sunt 
urmatoarele:  
 a) aproba structura organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii, la propunerea 
administratorului;  
b) numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, lichidatorii, stabilind indemnizatiile 
acestora;  
c) aproba regulamentul de organizare si functionare;  
d) stabileste competentele si responsabilitatile Administratorului  
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si 
cheltuieli;  
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si realizarea 
investitiilor;  
g) aproba si modifica bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului 
Administratorului si al cenzorilor;  
h) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;  
i) hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;  
j) hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;  
k)hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii patrimoniului 
societatii;  
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social;  

Pentru diversificarea ofertei de prestații posibile, se propune aprobarea de tarife pentru 
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activități diverse și conexe, altele decât cele pentru activitățile delegate, tarife practicabile în baza 
solicitărilor primite sau a contractelor încheiate cu diverși beneficiari, inclusiv contractul de 
prestari servicii nr. 196213/29.11.2018 încheiat cu Primăria Municipiului Craiova pentru prestări 
activități diverse cum ar fi: 
-curațenie și igienizare în interiorul clădirilor, curățarea fațadelor, a geamurilor la interior și 
exterior, inclusiv alpinism utilitar în sediile principale și secunadre ale beneficiarului și în toate 
locațiile aparținând acestuia ; 
-legătorie și îndosariere documente beneficiar precum și transportarea documentelor din spațiile de 
lucru la locul de depozitare în cadrul aceleași clădiri; 
-manipulare și transport ,de la locația beneficiarului la locul de depozitare indicat de beneficiar, a 
documentelor. 

Tarifele pentru activităţile diverse și conexe au fost fundamentate pe baza cheltuielilor de 
producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a 
costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a cheltuielilor financiare,  precum şi o cotă de profit.
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 122271/12.07.2021  , S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și a tarifelor pentru activități conexe și diverse. 

Faţă de cele expuse, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale actui constitutiv al 
S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA”S.R.L., apreciem că se impune mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, dna. Diana-Mihaela Dimian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 30.07.2021, aprobarea tarifelor pentru activități conexe și 
diverse, în forma anexată prezentului raport. 

 
 
 
  

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Ștefăniță Petroșanu  

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 



CENTRALIZATOR TARIFE  PENTRU ACTIVITĂȚI DIVERSE ȘI CONEXE 
     

ACTIVITĂȚI DIVERSE  UM 
TARIF 
fără TVA 

TARIF 
CU TVA 

Arhivar, legător manual, femei de serviciu Lei/Ora 31,28 37,22 

Muncitor manipulator diverse Lei/Ora 41,71 49,63 

Muncitor la curățenie -fără materiale Lei/Ora 38,49 45,81 

Șters/spălat scaune  Lei/buc 0,64 0,76 

Curățat,spălat, dezinfectat grupuri sanitare-fără materiale Lei/mp 1,92 2,29 

Curățat, spălat geamuri, interior/exterior la joasă înălțime- fără materiale Lei/mp 3,85 4,58 
Instalație mobilă de curățat  Meclean hdt 500/15 duo xl -fără transport**       

Spălat paviment alei și trotuare - apă rece, de înaltă presiune  Lei/mp 1,53 1,82 
Curățat paviment - apă caldă, de înaltă presiune  Lei/mp 1,62 1,93 
Curățat paviment - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic  Lei/mp 1,72 2,05 
Înlăturare graffiti  - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic  Lei/mp 41,34 49,19 

Curățat marcaje,pete de ulei,rășini, gumă mestecat,straturi adezive,panouri 
publicitare,etc  - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic 

Lei/mp 6,89 8,20 

ACTIVITĂȚI CONEXE       

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII, DEMOLĂRI ȘI REAMENAJĂRI  Lei/mc 215,29 256,20 

UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL  MAN TGM  Lei/Ora 279,62 332,74 

AUTOCONTAINIERĂ CU   ABROLLKEPPER   Lei/Ora 166,01 197,55 

AUTOSPECIALIZATĂ frigorifica  Lei/Ora 166,41 198,03 
AUTOUTILITARĂ 3,5 To Lei/Ora 135,28 160,99 
TRACTOR CU REMORCĂ Lei/Ora 123,20 146,60 
AUTOCMPACTOARE Lei/Ora 218,81 260,38 

BULDO CATERPILLAR Lei/Ora 201,63 239,93 

TIH 445 IF Lei/Ora 154,95 184,39 

WOLLA   A1801 IF Lei/Ora 163,23 194,24 

TURISME Lei/Ora 63,80 75,92 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
Nr. 125252/15.07.2021 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
           Având în vedere: 
 

- Referat de aprobare nr.125128/2021 și  Raport nr.125131/2021 al Directiei Patrimoniu ; 
-  HCL nr. 90/2021, adresa  înregistrata la Primaria Municipiului Craiova nr. 122271/2021; 
- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL, 
                                                             propunerea  privind  

    

 - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 30.07.2021, aprobarea tarifelor pentru activități 
conexe și diverse, în forma anexată prezentului raport. 

 
 
           Director Executiv,                                           Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
                     Semnatura                                                                             Semnatura    
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