
 
                   MUNICIPIUL CRAIOVA    
                   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT       

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind concesionarea unor bunuri către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

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

25.11.2021; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.198585/2021, raportul nr.203169/2021 al  

Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.203794/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea unor 
bunuri către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;    

 În conformitate cu prevederile art.858-875 din Codul civil; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare 

la aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri 
care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova; 
           În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. a și b, art.139 alin.3 
lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.315 și art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă concesionarea către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a următoarelor 

bunuri: 
          a) terenul în suprafață de 9000 mp., aparținând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în str. Fluturi, nr.48 (actual 54); 
           b) bunul „Generator de ceață caldă”, având valoarea de inventar de 24.393,81 lei. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de 

concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., astfel: 
a) la anexa nr.1 se modifică poziția 373 „Teren str.Fluturi”, ca urmare a majorării 
suprafeței bunului, de la 2729 mp, la 11729 mp. și se anulează poziţiile nr. 3, 4, 8, 
369; 
b)  la anexa nr.2 se completează cu bunurile identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la art.3 se modifică redevența lunară, prin majorare cu suma de 1.831,69 lei/lună, 
respectiv, de la 121.652,70 lei/lună, la 123.484,39 lei/lună, începând cu data de 
01.12.2021. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

 
 



 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 și își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.349/2021.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                  

Direcţia Patrimoniu                                                                                    

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          

Nr.198585/04.11.2021 

                                      

 

 

                                      Referat de aprobare 

 la Proiectul de Hotărâre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi 

modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova 

prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011, cu modificările 

ulterioare s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova în societate comercială 

cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, sub denumirea S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str. 

Brestei, nr.129A. 

 Bunurile proprietate publică şi privată a Municipiului Craiova necesare desfăşurării activităţii 

de salubrizare fuseseră date în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova conform 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2006 şi Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.60/2008. După reorganizare, prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.209/2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat încheierea cu 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi 

privată date în administrarea acestuia. Contractul de concesiune nr.106729/2011 cuprinde în Anexa 

nr.1 bunurile de natură publică, şi în Anexa nr.2 bunurile de natură privată. 

 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova nr.45594/2020 şi 127125/2021, 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.solicită încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 

nr.106729/18.07.2011 care să modifice art.3 din contract şi anexa nr.2 la acesta, însă, având în vedere 

faptul că au avut loc şi alte modificări ale inventarului bunurilor de domeniul public şi privat ce fac 

obiectul contractului de concesiune, este necesară modificarea contractului de concesiune, în sensul 

modificării anexelor nr.1 şi nr.2 din contract, precum şi modificarea în mod corespunzător a art.3, 

respectiv stabilirea redevenţei lunare datorate autorităţii locale în funcţie de situaţia actuală a 

bunurilor care fac obiectul contractului. 

 Astfel: prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2020 s-a aprobat 

modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova prin 

completare cu bunul „Generator ULV ceaţă rece” şi concesionarea acestuia către S.C. Salubritate 

Craiova  S.R.L . 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/29.07.2021 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L. a unor terenuri (în vederea amplasării 

containerelor de depozitare a uneltelor de lucru) ce aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova, identificate în anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre, precum şi modificarea anexei nr.1 la 

Contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, prin completare cu bunurile concesionate 

(terenurile) . 



 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.349/30.09.2021 s-a aprobat 

încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova  S.R.L. asupra  terenului în suprafaţă 

de 9000 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Fluturi, nr.48 (actual 54), în vederea efectuării 

lucrărilor de asfaltare de către proprietar. 

 Având în vedere că au fost finalizate lucrările privind asfaltarea acestuia, propunem 

concesionarea terenului în suprafaţă de 9000 mp către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L.. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.350/30.09.2021 s-a aprobat  

anularea din inventarul domeniului privat a 3 bunuri (Depozit sare, C2, Magazie C5, Şopron C9) 

precum şi modificarea valorii unui bun - demolat parţial (Birouri, ateliere C8), în baza procesului 

verbal de casare nr.6724/2021, astfel că propunem anularea a 3 poziţii din anexa nr.2 la contract şi 

modificarea valorii bunului demolat parţial. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.390/28.10.2021 s-a aprobat 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, în cazul 

de faţă, potrivit lit.a, prin completare cu bunul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, respectiv „Generator de ceaţă caldă”, în vederea concesionării către S.C.  

Salubritate Craiova  S.R.L . 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 

concesiune nr.106729/18.07.2011, prevederile art.108, art.139, alin.1, alin.3, art.129, alin.1, alin.2, 

lit.c, coroborat cu alin.6, lit.a şi b, art.297, alin.1, art.303, art.307, alin.1, art.362, alin.1 şi alin.3 din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi art.858 - 875 din Codul Civil, şi, potrivit 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, este necesară şi oportună 

promovarea proiectului de hotărâre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. şi modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între Municipiul 

Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova  S.R.L., în sensul 

modificării anexei nr.1 şi nr.2 din prezentul contract, precum şi modificarea în mod corespunzător a 

art.3, respectiv, stabilirea redevenţei lunare datorate autorităţii locale, în funcţie de situaţia actuală a 

bunurilor care fac obiectul contractului. 

             

                   

                                                                   PRIMAR, 
                                                       Lia – Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
                       Director Executiv,                                                      Şef Serviciu, 
         Cristian Ionuţ GÂLEA                                              Victor COSTACHE 
                                                        



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi  Economici                           
Nr.203169/11.11.2021         
     
  
 
                                                                  
                 RAPORT 
   privind concesionarea unor bunuri către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi modificarea 
contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 încheiat între Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 22/2011 cu modificările 
ulterioare, s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, sub denumirea S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în Municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr. 129A. 
        Bunurile proprietate publică şi privată a Municipiului Craiova necesare desfăşurării activităţii 
de salubrizare fuseseră date în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova conform 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova. nr. 81/2006 şi Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 60/2008. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 209/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 250/2011, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat încheierea cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a 
contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată date în administrarea acestuia 
prin actele mai sus invocate. Contractul de concesiune nr. 106729/2011 cuprinde, în Anexa nr.1, 
bunurile de natura publică, în Anexa nr. 2 bunurile de natură privată. 
        Conform art. 3 din contractul de concesiune, pentru bunurile ce aparţin domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova, redevenţa a fost stabilită iniţial la 142.141,03 lei/lună, nivel care se 
stabileşte în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul contractului. 
        Ulterior, urmare a modificărilor situaţiei bunurilor din cele două anexe la contract (în sensul 
anulării anumitor poziţii şi / sau completării cu altele prin concesionarea de bunuri), în conformitate 
 cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova, respectiv, nr. 477/2013, nr. 510/26.09.2013, 
 nr. 257/29.05.2014,  nr. 22/30.01.2020, nr. 380/31.12.2020 şi nr. 31/28.01.2021, au fost încheiate 
actele adiţionale nr. 1/2013, nr. 2/2013, nr. 3/2014, nr. 4/2020, nr. 5/2021şi nr. 6/2021 la contractul 
de concesiune nr. 106729/2011, acestea modificând redevenţa prevăzută la art .3 din contract, 
 ultima valoare a redevenţei lunară fiind stabilită la 121.652,70 lei/lună, începând cu 01.02.2021.    
 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova nr. 45594/2020 şi nr. 
127125/2021, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. solicită încheierea unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 106729/18.07.2011, care să modifice art. 3 din contract şi anexa nr. 2 ”bunuri de retur 
domeniul privat”, însă, având în vedere faptul că au avut loc şi alte modificări (faţă de cele 
menţionate în adrese) ale inventarului bunurilor de domeniul public şi privat ce fac obiectul 
contractului de concesiune, este necesară modificarea contractului de concesiune, în sensul 
modificării anexelor nr. 1 şi nr. 2 la contract. De asemenea, se impune şi modificarea, în mod 



corespunzător, a art. 3 din contractul de concesiune nr.103729/18.07.2011, respectiv stabilirea 
redevenţei lunare datorate autorităţii locale în funcţie de situaţia actuală a bunurilor care fac obiectul 
contractului. 
 Prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost aprobate modificările cu 
care urmează să actualizăm anexele nr. 1 şi nr. 2 la contractul de concesiune nr. 106729/2011 şi, în 
funcţie de care vom determina redevenţa lunară datorată de către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L.autorităţii locale, după cum urmează: 
 1 - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/30.01.2020, art.1, 
lit.a, s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, prin completare cu un “Generator ULV de ceaţă rece”, care a fost achiziţionat şi dat în 
administrare la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având valoare de inventar de 126.226,72 lei şi o 
durată de funţionare de 8 ani, conform procesului verbal de recepţie nr.223891/18.12.2019. 
 Având în vedere durata de funcţionare de 8 ani, valoarea redevenţei trebuie majorată cu 
suma de 1.314,86 lei/lună, corespunzătoare generatorului ULV de ceaţă rece (126.226,72 lei : 8 ani : 
12 luni = 1.314,86 lei/lună ). 
 
 2 – Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 284/29.07.2021, art.1, 
s-a aprobat concesionarea către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a terenurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi potrivit art.2 din aceeaşi hotărâre, modificarea anexei nr.1 la 
contractul de concesiune nr.107629/18.07.2011, prin completare cu bunurile  identificate la art.1 
(terenurile). 
  

Nr. Crt. Denumirea 
bunului 

Adresa de identificare Suprafaţa (mp) Valoare de 
inventar (lei) 

1 Teren Str. Brazda lui Novac 14,74 21.863,55 

2 Teren Str. Pandurilor 14,74 18.645,54 

3 Teren Str.Virgil Madgearu 14,74 24.860,74 

4 Teren Parcare str. Felix 
Aderca Bl.1A-1B 

14,74 49.721,62 

Total    115.091,45 

 Valoarea redevenţei aferentă acestora, calculată la nivelul amortizării este de 383,64 lei/lună 
(115.091,45 lei : 25 ani : 12 luni = 383,64 lei/lună). 
 Valoarea redevenţei trebuie majorată cu 383,64 lei /lună. 
 
 3 - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 349/30.09.2021, art.1, 
s-a aprobat încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. asupra terenului în 
suprafaţă de 9000 mp, ce aparţine domeniului public, situat în municipiul Craiova, str. Fluturi, nr. 48 
(actual 54), identificat în anexa la hotărâre, potrivit art.2, preluarea acestuia în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi art.3 - modificarea poziţiei 373 din anexa nr.1 la 
contractul de concesiune, prin diminuarea suprafeţei bunului de la 11729 mp la 2729 mp. 
 Preluarea din concesiune a terenului a fost necesară în vederea remedierii situaţiei în ce 
priveşte efectuarea unor reparaţii de către proprietar, însă având în vedere că acestea lucrări au fost 
finalizate, propunem concesionarea terenului în suprafaţă de 9000 mp către S.C. Salubritatea 



Craiova S.R.L., caz în care valoarea redevenţei nu va fi afectată. 
  
 4. - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 350/30.09.2021, s-a 
aprobat actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova 
şi, potrivit lit. b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la 
hotărâre, în cazul de faţă - modificarea suprafeţei şi a valorii unui bun - demolat parţial (Birouri, 
ateliere C8) şi conform lit.c), anularea din inventarul domeniului privat a 3 bunuri (Depozit sare, C2, 
Magazie C5, Şopron C9). 
 Prin H.C.L. nr.126/28.03.2019 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunurilor mai sus menţionate, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării 
şi casării, fiind nefuncţionale, cu un grad avansat de degradare, propuse spre desfiinţare. Potrivit art. 
2 din aceeaşi hotărâre, au fost îndeplinite toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, 
valorificare şi casare a bunurilor prevăzute la art.1 din hotărâre, fiind încheiat procesul verbal de 
casare nr.6724/11.05.2021, prin care se propune scoaterea din funcţiune a celor 3 dintre imobile 
desfiinţate integral (Depozit sare, C2, Magazie C5, Şopron C9) şi 1 imobil parţial (Birouri, ateliere 
C8), din domeniul privat al municipiului Craiova. 
 Pentru imobilul ”Birouri, ateliere” din suprafaţa totală de 323 mp cu o valoare de inventar 
iniţială de 47.002,41 a fost desfiinţată suprafaţa de 176 mp cu valoare de inventar 25.611,22 lei iar 
suprafaţa de 147 mp cu valoare de inventar rămasă după desfiinţare de 21.391,19 este menţinută în 
anexa nr.2 la contractul de concesiune. 
  

Nr.Crt. Denumirea 
bunului 

Nr.Inventar Valoare inventar 
iniţială 

Valoarea 
demolată 

Valoare de 
inventar rămasă 
după demolare 

1 Birouri, 
ateliere 

12008351 47.002,41 25.611,22 21.391,19 

2 Depozit sare 
C2 

12008345 10.642,61 10.642,61 0 

3 Magazie C5 12008347 11.520,64 11.520,64 0 

4 Şopron C9 12008352 7.636,05 7.636,05 0 

 
 Pentru bunul parţial desfiinţat “Birouri, Ateliere”, durata de funcţionare fiind de 40 de ani, 
rezultă o valoare a redevenţei de 53,36 lei/lună (25.611,22: 40 ani : 12 luni = 53,36 lei/lună). 
 Având în vedere durata de funcţionare stabilită la 24 ani pentru cele 3 bunuri desfiinţate 
integral, valoarea redevenţei aferentă calculată la nivelul amortizării este de 103,47 lei/lună  
(10.642,61 + 11.520,64 + 7.636,05 = 29.799,30 : 24 ani : 12 luni = 103,47 lei/lună).  
 Valoarea redevenţei trebuie diminuată cu 156,83 lei/lună (103,47 + 53,36 = 156,83). 
 
 5 - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 390/28.10.2021 s-a 
aprobat modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
prin completare cu un “Generator de ceaţă caldă”, achiziţionat conform procesului verbal de recepţie 
nr.177262/06.10.2021, pentru S.C. Salubritate Craiova  SRL şi dat în custodie, în baza procesului 
verbal de predare - primire în custodie nr. 177265/06.10.2021, încheiat între Primăria Municipiului 
Craiova şi  S.C.  Salubritate Craiova S.R.L. . 
 Propunem concesionarea acestui ”Generator de ceaţă caldă”, având valoare de inventar de 



24.393,81 lei către S.C. Salubritate Craiova  SRL. 
 Având în vedere durata de funcţionare de 8 ani, valoarea redevenţei trebuie majorată cu 
suma de 254,10 lei/lună, corespunzătoare generatorului de ceaţă caldă (24.393,81 lei: 8 ani: 12 luni 
= 254,10 lei/lună).    
 Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 24/30.01.2020, nr. 284/29.07.2021, nr. 350/30.09.2021 şi nr. 390/28.10.2021 prin care s-au 
aprobat modificari ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
Municipiului Craiova, este necesară modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, 
în sensul modificării Anexei nr. 1 şi nr. 2, respectiv, prin completarea, modificarea sau anularea 
poziţiilor corespunzătoare bunurilor identificate în anexele la hotărârile menţionate. 
 În raport de cele arătate, solicitarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. privind modificarea 
valorii redevenţei stabilită prin contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011 şi al actelor 
adiţionale ulterioare, se prezintă astfel: 
  

Nr. Crt.    Explicaţii Valoare majorare/diminuare 
Redevenţă lunară - lei- 

1 H.C.L. nr.24/30.01.2020 – generator ULV de 
ceaţă rece 

   +1.314,86 

2 H.C.L. nr.284/29.07.2021 – 4 terenuri in 
vederea amplasării unor containere 

+383,64 

3 H.C.L. nr.350/30.09.2021 – anularea a 3 
bunuri desfiinţate total şi modificarea valorii 
unui bun demolat parţial 

-156,83 

4 H.C.L. nr.390/28.10.2021 – generator de 
ceaţă caldă 

+ 254,10 

 Total +1.795,77 
 Cota procent 2% conform calcul iniţial 

redevenţă 
     + 35,92 

            Total sumă modificare redevenţă +1.831,69 
 
 Concluzionând, suma cu care propunem majorarea redevenţei este 1.831,69 lei/lună, 
(1.795,77 + 1.795,77 x 2%), drept pentru care se impune modificarea art. 3 din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011.                                                                        
  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 6, 
lit. a şi b, art. 297, alin. 1, art.315, art. 362, alin. 1 şi alin. 3, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. g şi art. 108 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi art. 858 - 875 din Codul Civil, şi 
potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/2011, propunem spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- Concesionarea către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a terenului în suprafaţă de 9000 
mp, ce aparţine domeniului public,  situat în municipiul Craiova, str. Fluturi, nr. 48 (actual 54). 

- Concesionarea bunului ”Generator de ceaţă caldă“ către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., ce aparţine domeniului privat, având valoare de inventar de 24.393,81 lei. 
       -   Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.1- Bunuri de retur domeniul public la 
Contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin: 



o modificarea poziţiei 373 - “Teren str. Fluturi” ca urmare a majorării suprafeţei 
bunului de la 2729 mp la 11729 mp; 

o anularea bunurilor identificate la poziţiile 3, 4, 8, 369. 
- Modificarea anexei nr.2- Bunuri de retur domeniul privat la Contractul de concesiune 

nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin: 

o  completarea cu bunurile identificate în Anexa la prezentul raport. 
- Modificarea corespunzătoare a art. 3 din contractul de concesiune nr. 

106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova, 
încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., în sensul majorării redevenţei lunare cu suma de 1.831,69 lei / lună, respectiv, de la 
121.652,70 lei/ lună la 123.484,39 lei / lună, începând cu 01.12.2021. 

- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi 
privată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
    -    Pe data prezentei se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2021.                                 
 

Director Executiv, Şef Serviciu, 

Cristian Ionuţ Gâlea Victor Costache 

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

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

 Întocmit, 
 

Cons. Daniela Radu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 

 Data: 
 Semnătura: 

 
                                                   
 
 
                                                             
 
                   



                                                                          ANEXA  la raportul nr.  203169/11.11.2021 
 
 
 
                                                       Bunuri retur 
                                                              Domeniul privat 
 
 
 
       Bunuri care vor fi adăugate în Anexa nr.2 la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 
           
       

Nr. Crt. Denumirea bunului Nr. inventar Valoare Inv/lei. 

1 Generator ULV de ceaţă 
rece 

211001259 126.226,72 

2 Generator de ceaţă caldă 211001426 24.393,81 
 

3 Birouri, Ateliere 12008351 21.391,19 
 



 

                                                   

 

                   

                    ANEXA  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.______/2021 

 

 

 

 

 

                                                       Bunuri retur 

                                                              Domeniul privat 

 

 

 

 

 

 

       Bunuri care vor fi adăugate în Anexa nr.2 la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 

           

      

 

 

  

Nr. Crt. Denumirea bunului Nr. inventar Valoare Inv/lei. 

1 Generator ULV de ceaţă 

rece 

211001259 126.226,72 

2 Generator de ceaţă caldă 211001426 24.393,81 

 

3 Birouri, Ateliere 12008351 21.391,19 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.   203794/ 11.11.2021 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr.  198585/04.11.2021, 
- raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
203169/11.11.2021 prin care se propune concesionarea unor bunuri către S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi modificarea contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 încheiat 
între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.; 
- prevederile art.15 alin. (1) din contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, cu 
prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 6, lit. a şi b, art.287,  art. 297, 
alin. 1, art. 315, art. 362, alin. 1 şi alin. 3, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. g şi art. 108 din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi art. 858 - 875 din Codul Civil, şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 209/2011; 
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
cu modificările şi completările ulterioare 

    

AVIZAM FAVORABIL 

  raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
201176/09.11.2021, prin care se propune: 

- Concesionarea către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a terenului în suprafaţă  
de 9000 mp, ce aparţine domeniului public,  situat în municipiul Craiova, str. Fluturi, nr. 48 
(actual 54). 

- Concesionarea bunului ”Generator de ceaţă caldă“ către S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L., ce aparţine domeniului privat, având valoare de inventar de 24.393,81 lei. 
       -   Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.1- Bunuri de retur domeniul 
public la Contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
prin: 

o modificarea poziţiei 373 - “Teren str. Fluturi” ca urmare a majorării  
suprafeţei bunului de la 2729 mp la 11729 mp; 

o anularea bunurilor identificate la poziţiile 3, 4, 8, 369. 
- Modificarea anexei nr.2- Bunuri de retur domeniul privat la Contractul de  

Concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin: 

o  completarea cu bunurile identificate în Anexa la prezentul raport. 
- Modificarea corespunzătoare a art. 3 din contractul de concesiune nr. 



106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului 
Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul majorării redevenţei lunare cu suma de 1.831,69 
lei / lună, respectiv, de la 121.652,70 lei/ lună la 123.484,39 lei/ lună, începând cu 
01.12.2021. 

 

          Director Executiv,                                         Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Imi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          legalitatea actului  administrativ                                         

          Semnătura:                                                                      Semnătura: 



\   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
          
                              HOTĂRÂREA NR.390 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

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

28.10.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.179890/2021, raportul nr.183872/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.185401/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.5/2021 al 
Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.5/2021 al 
Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor şi nr.5/2021 al 
Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe;  

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

              Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR GENERAL, 
       Dan-Ştefan SPÂNU    Nicoleta MIULESCU 

 



Anexa  nr.1 laHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.390/2021

Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 
Crt

.

cod de 
clasifica

re
Denumirea bunului

elemente de identificare, 
observaţii, stare de 

operativitate

anul 
dobandiriiş

i/sau al 
darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul 
juridic prin care bunul respectiv 
a fost dobândit în proprietatea 

privată )

1 Teren General Magheru nr.106 
în suprafata de 202m din care 

90mp aferenti construcţiei  
2021  343 400  

2 2.1.2.5.1 Generator de ceata caldă. 
procesului verbal 

nr.177262/2021  
2021 24 393,81 factura nr.1035297/2021

3
Teren intravilan situat în localitatea 

Cernele jud Dolj T35, P32, 
915mp 2021 91500

notarială autentificată cu nr. 

2040/2021 

4 teren str.Ion Maiorescu nr.6  2158mp 2021 6 905.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Ştefan SPÂNU





Anexa nr.2  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.390/2021

Modificarea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren str. Teleajenului nr.39 
se modifica suprafata de la 

553,95mp la 547mp 
2009 66552 poziția  nr. 491 anexa A a HCL 

nr.378/2009

2
Teren situat în str. 13 Septembrie 

nr.4

 se modifică suprafata  de la 

568,78mp la 681mp  
2007  563 442 

poziția  nr. 507-2A- HCL 

522/2007

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dan-Ştefan SPÂNU



Anexa nr.3  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.390/2021 

Anularea unor poziţii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 
Crt

.

cod de 
clasificare

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, stare 

de operativitate

anul 
dobandiriiş

i/sau al 
darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul 
juridic prin care bunul respectiv 
a fost dobândit în proprietatea 

privată )

1 2.3.2.1 Fiat Punto

DJ-08-PCC, anul fabricației: 2002, numar 
de identificare: ZFA18800000432996, 
capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere 

motor: 59 KW

pozitia 64 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300112 

69914,63
nr inventar 21300112 în 
inventar la pozi ția 78-1B- 

HCL406/2011.

2 2.3.2.1 Fiat Punto

DJ-08-CTX, anul fabricației: 2003, numar 
de identificare: ZFA18800000669201, 
capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere 

motor: 63 KW

pozitia 72 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300111

70360,85
În inventar la pozitia 78-1B-

HCL406/2011

3 2.3.2.1 Fiat Punto

DJ-08-CTW, anul fabrica ției: 2004, 
numar de identificare: 

ZFA18800005308137, capacitate 
cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW

pozitia 71 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300104

10240,15
În inventar la pozi ția 70-1B-

HCL406/2011



4 2.3.2.1 Daewoo Cielo

DJ-25-PCC, anul fabricației 1999, numar 
de identificare: KLATF68Y1XD003497, 
capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere 

motor: 55 KW

pozitia 62 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300103

5890,48
În inventar la pozitia 69-1B-

HCL406/2011.

5 2.3.2.1 Daewoo Cielo

anul fabricației 1999, numar de 
identificare: KLATF68Y1XD003504, 

capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere 
motor: 55 KW, 

pozitia 63 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011;
nr inventar 
21300102 

5890,48
în inventar la pozi ția 68-1B-

HCL406/2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Ştefan SPÂNU



































































































MUNICIPIUL CRAIOVA 

FISA MIJLOC FIX 
Cod: 14-2-2 

Nr. inventar: 211001426 
Fel,serie,nr.,data doc. provenienta: NIR, 1035297/1 - din 
05.10.2021 
Valoare de inventar: 24393,81 
Valoare de intrare: 24393,81 
Amortizare lunara: 0,00 
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice: 
GENERATOR CEATA CALDA 

Loc de folosinta: SALUBITATE -D.PRIVAT 

Accesorii: VECTORFOG H500 SF 

Grupa: 211. ECHIP.TEHNOLOGIC - DOM 
PRIVAT 

Codul de clasificare: 2.1.25.1 Aparate si 
instrumente:pt oftalmologie, pt  

Data darii in folosinta: 
Luna: Octombrie - Anul: 2021 

Data amortizarii complete: 
Luna: Octombrie - Anul: 2029 

Durata normala de functionare:96 luni 

Cota de amortizare: 0,0000 "Yo 

Nr. 
Crt 

Documentul 
(Numarul, data) 

Operatiunile care privesc miscarea, cresterea 
sau diminuarea valorii mijlocului fix Buc. Debit Credit 

1 1035297/05.10.2021 Intrare in evidenta 1 24393,81 0,00 
Total rulaje 24393,81 0,00 

Soid 24.393,81 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Serviciiior de Utilitate Publică 
Nr.177665/ 	, 2021 

Cătr e, 
Direcţia Patrimoniu 

Prin prezenta, vă inaintăm in copie documentele privind recepţia obiectivului de 
investiţii „Generator, de ceaţă caldă", în vederea concesionării către S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.: 

-contract nr. 139355/09.08.2021; 
-factur‘ă-nr-.-14-3-52,~.54\972-9-2-1; 
-proces verbal de recepţie nr. 177262/06.10.2021. 

Viceprimar, 
Aurelia FILIP 

, 	Nume si Prenume 

Verificat 
Delia CIUCA 

Funcţia Data 
, 

Di rector Executiv 
 	 i•  --- -ţ  (---' 

Verificat 
Alin GLAVAN Director Executiv Adj 

,, 	,-•,.. °.k.,(.)  
: 

//` 
intocmit 
Liviu TROACA 

Inspector 
,(6-  , •-.-..;,,,,,. 

Lista de difuzare a documentului 
xemplar difuzat llestinatar Nr. filc Nr. file/anexe Observaţii 
tplar 1 S.A.M.S.U.P. 1 
tplar 2 

Direcţia 
Patrimoniu 

1 Comunicat direct 

SeMnătUra 

Nr. Nr. e 

1 Exen 

2 Exel 



lV lunic ip!ul  Cnaiova
Prinrar ia F/ lunic ip iu!ui  Craiova
Direct la Servic i i  publ ice
Servic iu l  Administrarea qi  Monitor izarea
Servic i i lor  de Ut i l i tate publ icd
Nr, /06.10.2A21

PRCICffi$

*"  DATE GENERALE

Obiect ivul  de invest i l i i ;  Generator de ceat ica ldd
Obiect ivr : l  supus recep{ ie i :  Generator cJeceatl caldd

Conc luz ia

VFRtsAL DT RHCFPTIH
(Cod 14-2-s)

a r

1. Comisia de receptie convocata la data desi-a desfasurat act ivi tatea in intervalul . . .

I [ ,  COruSTATARI
ln urma examinari i  documentatiei

executate s-au constatat.
1.  Documentat ia tehnico-economica

urmatoarele excepti i :

prezentate si a cercetarii pe

a fost prezentata comisiei

teren a lucrari lor

de receptie cu

Comisia constata ca l ipsa
efectuarea receptiei .

2. Receptia puneri i  in functiune a fost efectuata ra data de ...iar pana la receptia obiectivului de la data prn"i i i- ln functiune au tr*.r i  . . '  . ' . : .  .  .^. lrni. 
'

,,-1 
3,,,Y,ti:ist 

:::i"t,llt 
supuse receptiei, conform documenteror de decontare este de

documentat iei  prevazute mai sus nu impied ica/ impied ica

5' Urmatori i  factori  au inf luentat nefavorabi l  real izarea indicatori lor care n-au at insn ive lu l  aprobat :

6'  La data receptiei  se constata urmatoarele disponibi l i tat i  de capacitat i  aleut i lajelor tehnologice si  de spati i  construite 
- 

.rr* pot conduce la imbunatat ireaindicatori lor tehnico-economici:  .  . .

7 '  s-al constatat ca sunt/nu sttnt luate masuri le pentru mentinerea nivelului  aprobatal indicatoriror tehnico-economici in ceea ce priveste:
a) asigurarea cu matet i i  pr ime, materiale, combustibi l ,  energie, apa, etc. (se vorarata cele ce nu sunt asigurate);
b) lucrari  conexe, ut i l i tat i ,  deservire etc,;
c) forta de munca:
a t I

i l r .  coh{cLUZ|l



ANEXA 

la Procesul verbal nr. 	./06.10.2021 

Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a 
mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, propunem Mcadrarea mijlocului fix 
„generator de ceaţă caldă" în clasiticaţiişi durata normală de funcţionare, astfel: 

- cod de clasificQre: 	,( .9... 5', ţ • 

- durata normală de functionare:
Mij 

	Q-41 4)  
locul fix este de natura domeniului: 

COMISIA DE RECEPŢIE: 

Preşedinte 
Glăvan Alin — Director Executiv Adjunct Direcţia Servicii Publie( 

Membrii: 
Marcela Brăgariu — Sef Serviciu Financiar- Contabilitate 
Laura Georgescu 	inspector Serviciul Investiţii si Achizitii 
Sterănită Petrosanu 	inspector Directia Patrimoniu 
Liviu Troacă 	— inspector Directia Servicii Publice_ 

Secretar : 
Mariana Neagoe Curelaru — inspector Direcţia Servicii Publice 

• 



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publica de produse: " Achizitie generator de ceata calda" "incheiat cu 
SC PESTCONTROL EXPERT SRL 

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE 
nr. 139355/ (79  .08.2021 

Prearnbul 
incheiat "in baza Notei justificative privind achizitia directa nr. 137878/05.08.2021 intocmită de catre Direcţia 
Investiţii şi Achiziţii, Serviciul Licitatii si având in vedere alocarea de fonduri prin Bugetul de venituri si 
cheltuăeli al Municipiului Craiova pe anul 2021 la clasificaţia bugetară: 74.02.05.71.01.02 

Partile contractante 
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare, s-a Incheiat 
prezentul contract de achiziţie publică de produse, intre 

MUNICIPTUL CRAIOVA adresa sediului: str. Târgului nr. 26 Craiova, cod 200632, jud. Dolj 
telefon:+40251415177, fax: +40 251411561, cod fiscal 4417214, cont IBAN R060TREZ24A740501710102X 
deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova, reprezentat prin Primar Lia-Olguţa Vasilescu, în calitate 
de achizitor, pe de o parte 
şi 
SC PESTCONTROL EXPERT SRL, adresa sediului social: Bucuresti, str. Sfinţii Voivozi, nr. 65, subsol, 
cam. 1, sector 1, cod postal 010965, tel: 0731/546686, număr de inmatriculare J40/14657/12.12.2012, CUI 
R031008225, cod IBAN R040 TREZ 7005 069X XX01 1279, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, 
reprezentată prin dl. Turtureanu George Dan, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

2. Definiţii: 

2.1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract —prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite "in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, 1n baza contractului, pentru 
indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. 	produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă. prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. 	servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum 
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice 
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esentială a componentelor rezultă un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinalie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform 1NCOTERMS 2000 — Camera Internatională 
de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o imprejurare de origine extemă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află in afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apă'rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

(-\\, j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul si pretul contractului 
4.1. Furnizorul se obligă să fumizeze, să instaleze, să pună in funcţiune, să instruiască personalul i să asigure 
garanţia pentru "Generator de ceaţă caldă"în perioada/perioadele convenite si in conformitate cu cerintele 
Caietului de sarcini nr. 113522/07.07.2021 si cu obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de achiziţie 
publică de produse a</ând ca obiect: " Generator de ceaţă caldă". 
4.3. - Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preţul produsului livrat, plătibil furnizorului de 
către achizitor, este de 20.499,00 lei (excl.TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 3.894,81 lei, conform 
propunerii financiare, anexă la contract. 

5. Durata contractului 
5.1 — Prezentul contract intră 'in vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
5.2 — Termenul de livrare al produsului este de maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului de 
ambele părţi. 
5.3 - Prezentul contract Incetează sa producă efecte la data Indeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt : 
a) caietul de sarcini nr. 113522/07.07.2021 inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse pănă la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

o e a a.juseca a con orm • 
c) anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

7. Obligafille principale ale furnizorului 
7.1 — Furnizorul se obligă sa furnizeze, să instaleze, să pună în funcţiune,să instruinscă pergonnlul gi să asigure 
garanţia pentru "Generator de ceaţă caldă", conform cerintelor din Caietul de sarcini nr.113522/07.07.2021 şi 
oferta adjudecată, in perioada/perioadele convenita/e şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să livreze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate in Caietul de sarcini 
nr. 113522/07.07.2021 şi oferta adjudecata, anexe la contract. 
7.3. - (1) Furnizorul se obligă să asigure instruirea la faţa locului a personalului desemnat de Autoritatea 
contractanta, conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 113522/07.07.2021. 

- (2) Pe toata durata contractului, in perioada de garanţie, Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure 
piese de schimb şi orice alte materiale consumabile conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 
113522/07.07.2021. Toate piesele de schimb/materialele consumabile asigurate de fumizor trebuie să respecte 
cerinţele tehnice şi de calitate ale producătorului echipamentului. 
7.4 - Furnizorul se obligă să livreze produsul în perioada prevăzuta prin graficul de livrare prezentat îri oferta 
adjudecată, anexă la contract. 
7.5.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni in justiţie, ce rezultă din Incălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau in legatură cu produsul achiziţionat, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei in care o astfel 
de incălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor. 
7.6. —In cazul în care pe parcursul indeplinirii contractului se constată ca anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor precizate in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile 
caietului de sarcini; 
7.7.- Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte inţelegeri privind prestarea de servicii, direct 
ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse In cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi/foşti 
angajaţi ai autorităţii contractante cu care autoritatea contractantă a Incetat relaţiile contractuale ulterior 
atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de 12 luni de la incheierea contractului, 
sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

8. Obligaţille principale ale achizitorulut 
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit in prezentul 
contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul "in termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor in termen de 30 zile de la receptia 
produsului si inregistrarea de catre furnizor a facturii in original la registratura achizitorului, respectiv mun. 
Craiova, str. Târgului, nr.26 i numai in condiţiile caietului de sarcini. 

9. Sancţittni pentru neindeplinirea culpabilit a obligaJiilor 
9.1 - In cazul in care, furnizorul nu işi indeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
îndeplineste în mod necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală 
penalizatoare, stabilita conform art. 3 din Ordonanţa Guvemului nr.13/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra valorii produselor comandate şi nelivrate/livrate 
în mod necorespunzator, de la data la care furnizorul este in intarziere faţă de termenul prevăzut pentru 
furnizarea produselor şi până la data livrăril efective a produselor. Furnizorul este in intârziere faţă de termenul 
din contract, incepând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a implinit, fără a fi nevoie de nicio 
procedură prealabilă de notificare a intârzient. 
9.2 - In cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile in termenul stabilit la art. 8.3, furnizorul are dreptul 
de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvemului nr.13/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, asupra sumei legal facturate şi neachitată, dar nu mai mult decat 
valoarea plătii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate 
de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract Indeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
9.5 - (1) Achizitorul va fi indreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă furnizorul: 

a) nu constituie garanţia de bună execuţie,conform clauzelor prezentului contract; 
b) subcontractează sau cesionează obligaţiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul 
contract; 
c) nu indeplineste total sau partial obligaţiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri in sarcina 

furnizorului; 
in cazurile prevăzute la literele a,b,c, reziliere intervine cu efecte depline fară a mai fi necesară 

indeplinirea vreunei formalităţi prealabile i fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti 
, şi/sau arbitrale. 

3 
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9.6 — Contractul incetează in unnatoarele situatii: 
a) de drept 

al) Prin incetarea activităţii furnizorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc); 
a2) La data data indeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract; 
a3) prin acordul părţilor semnatare prin act adiţional la contract; 
a4) Dacă forta majoră actionează pe o perioadă egală sau mai mare de 3 luni, cu acceptul scris al 

părtilor contractante, in conformitate cu art. 22. 
b) prin reziliere, ca efect al neIndeplinirii sau Indeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 
c) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, in perioada de valabilitate a acestuia, fară 

a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autorităţii 
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, in conformitate cu 
dispoziţiile dreptului comun, in una dintre următoarele situaţii: 

cl) contractantul se afiă, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având in vedere o incălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

d) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante în situaţia in care intervin modificări ale 
prezeutului contract in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, In conformitate cu dispoziţiile legii. 

Clauze specifice 

 

10. Garanlia de bună executie a contractului: 
10.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia 
contractului (exclusiv T.V.A .). 
10.2 Garantia de buna executie se constituie in 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
publică/sectorială/acordului cadru din Legea 
complctărilc 	ultcrioarc. 

de bună execuţie a contractului In cuantum de 10% din preţul 

conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. 395/2016 pentru 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

  

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care fumizorul nu Işi indeplineşte din culpa sa 
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul 
are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In situaţia executării garanţiei 
de bună execuţie parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reintregii garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat. 
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii 
procesului verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică. 

//. Recepţie, inspecfii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 
11.2 	(1) Achizitorul are obligaţia de a notifica, in scris, fumizorului identitatea reprezentanţilor săi 
imputerniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

(2) Recepţia calitativă i cantitativă a produsului se va face la sediul operatorului regional S.C. 
Salubritate SRL 1n maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, conform cerintelor din Caietul de sarcini 
nr. 113522/07.07.2021. 
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a produselor. 

, 
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11.4 — (1) in cazul "in care produsul livrat nu corespunde cerintelor minime solicitate prin caietul de sarcini va fi 
refuzat la receptia calitativa si va fi acceptat numai dupa indeplinirea conditiilor impuse prin caietul de sarcini 
de autoritatea contraCtanta. 

(2) — Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îI 
respingă,iar furnizorul, fără a modifica valoarea contractului, are obligaţia să inlocuiască produsul refuzat sau 
sa faca toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice, 1n termen de 
maxim 5 (cinci) zile, dacă părţile nu convin altfel, conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 
113522/07.07.2021. 

(3) - Intarzierile la livrarea produsului refuzat si retumat se considera intarzieri la livrare, intarzierea fiind 
sanctionata cu coeficientul de penalizare corespunzator, ce este evidentiat in contract la art. 9. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsul nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute in contract. 

12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării in aer liber, în aşa fel incât să ajungă în 
bună stare la destinaţia finală. 

(2) in cazul ambalării greutăţilor şi volumelor in cutii, fumizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele 
de tranzit. 
12.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele 
special prevazute in contract si/sau in caietul de sarcini, inclusive cerintele suplimentare. 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân 'in proprietatea achizitorului. 

13. Livrarea şi documentele care insoţesc produsul 
13.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor,respectiv mun. 
Craiova, str. Flutun , nr. 54, pe c eltutala sa, respectand. 

a) datele din graficul de livrare şi 
b) termenul comercial stabilit. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, fumizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de incărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele in limba romana, care insoţesc produsul, respectiv: 
- Aviz de expediţie a produsului; 
- Declaratie de conformitate ; 
- Certificat de calitate şi garanţie. 

- Documentaţia tehnică 1n limba română aferentă produsului solicitat care cuprinde: 
• Instrucţiuni complete de exploatare i intreţinere; 
• Buletine de incercari individuale; 

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat parţial sau total se face după recepţie, 
prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare. 
13.4 - Livrarea produsului se consideră Incheiată in momentul în care sunt indeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie a produselor. 
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14. Servicii 
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 
furnizării produsului 	fără a modifica preţul contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini nr. 
113522/07.07.2021. 

14.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste 
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

15.Asigurări 
15.1 - Fumizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract impotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, in funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit. 
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste 
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 - Fumizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod 
expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la 
parametrii solicitaţi, în condiţii norrnale de funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produsului va fi de minim 24 luni. 

(2) Perioada de garanţie a produsului incepe cu data punerii in funcţiune, după livrarea acestuia la 
destinaţia finală. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, In scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
In conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificăn, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a Inlocui 
produsul in perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, în timpul perioadei de 
garanţie, il inlocuieste pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data inlocuirii 
produsului. 
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost inştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul in perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun 
prejudiciu oncaror alte dreptun pe care actuzitorul 1e poate avea taţa de turnizor prin contract. 

/7. Modificarea contractului 
17.1 - (I) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică in cursul perioadei sale de valabilitate se 
face in condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
- (2) Modificarea contractului de achiziţie publică altfel decât in cazurile prevăzute la art.221 din Legea 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
in conformitate cu dispoziţiile legii. 
17.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, in scris, 
prin act adiţional. 

- (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligaţia de a notifica cealaltă parte, in scris, in 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia ce poate conduce la modificarea 
contractului. 

18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru produsul livrat şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate in oferta de adjudecare, anexă la contract. 
18.2 — Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează. 



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publica de prodzise " Achizitie generator de ceată caidă" incheiat cu 
SC PESTCONTROL EXPERT SRL 

19. Subcontractanţi- nu este cazul 

20. Terţi susţinători — nu este cazul 

21. intărzieri inindeplinirea contractului 
21.1 - Fumizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare în perioada inscrisa îri graficul de livrare. 
21.2 - Dacă pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a 
serviciilor accesorii fumizarii produsului, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul in timp util; 
modificarea datei/ termenului de livrare se va face cu acordul părtilor, prin act aditional. 
21.3 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice Intârziere in 
indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităti furnizorului. 

22. Forla majoră 
22.1 Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 Forta majoră exonerează părtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada in câre aceasta actionează. 
22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia. 
22.4 - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie in vederea limitării consecintelor. 
22.5 - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti incetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la incetare. 
22.6 Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 3 luni fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părti incetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 

23. Soluţionarea littgiilor 
23.1 - Achizitorul şi fumizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice nektelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrui sau in legătură cu indeplinirea 
contractului. 

- 	aca, upa 	zi e e a inceperea acestor tratative, ac zitoru şt prestatoru nu reuşesc să rezo ve in mo 
amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele 
judecătoreşti competente din Romania in a căror rază teritorială se afiă sediul achizitorul, potrivit Legii 
554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 - Limba care guvernează contractui este limba română. 

25. Comunicări 

25.1 (1) Orice comunicare intre părti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă in 
scris. 

(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atât in momentul transmiterii cât şi in momentul primirii. 
25.2 - Comunicările intre părti se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmării 
in scris a primirii comunicării. 

26. Legea aplicabilă contractului 
26.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 



Achizifăr,  
MunicipDA'Cf:aiova, 

Prinţa'r; 	" 
Lia-Olgig0 Va , 

Furnizor, 
SC PEST CONTROL EXPERT SRL 

Administrator, 
TurtureanţţyfTrige Dan 

MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publica de produse : " Achizitie generator de ceaţă caldă" Incheiat cu 
SC PESTCONTROL EXPERT SRL 

27. Cesiunea 
27.1 - Transferul total sau parţial al obligatiilor furnizorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, 
cu excepţia asimilărilor prevăzute 1n contract şi actele normative în vigoare. 
27.2 - Este permisa doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, 1n condiţiile Codului civil, prin 
acordul scris al ambelor părţi. 

finale 
28.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Servicii 
Publice, Serviciul Administrare i Monitorizare Servicii de Utilitate Publica 

Părţile au inţeles să incheie azi 	2021 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2(doua) 
exemplare la achizitor si 1 exemplar la furnizor 	 

Direcţia Economico-Financiară N C PIUL CRAIOVA Pt. Dixedor Executivi,U  I VIZ T 
a MilitgEtt;ontri Ăpi4c r«Şrkic i.p4Y'ri?" 

Nr. igiliu 02 
! 

V iza CFP, 
Adriana Rinzescu 

Direcţia Servicii Pub 
Director Executiv 

Delia Cuica 

Direcţia Investiţii, Achiziţii 
Director executiv, 

Maria Nută. 	, 

Serviciul Licitaţii, 
şef serviciu, . 7 Cristina Mădal a, Creţu 

Direcţia Juridică, Asistenţa ae Jpeciantate şi 
ConteaciosiAdministrativ, 

Cons. ir..Ahariasabe1a Cruceru 

Intocmrt, 
Consilier achizitii publice, Monica Culcea 

I 	I 
1 

\ 
\ 	 / 
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Anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal 
la contractul de achizitie publica de servicii nr. 139355/ 	08.2021 

in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

Chestiuni preliminare: 
Primăria Municipiului Craiova este operator de date cu caracter personal i prelucrează date cu caracter personal 
referitoare la: nume, prenume, numele şi prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date 
din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare, telefon/fax, adresa 
(domiciliu/reşedinţa), profesic, loc de muncâ, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date de 
geolocalizare date de trafic, codul numeric personal, seria i numărul actului de identitate/paşaportului, date privind 
sancţiuni contravenţionale, cazierul judiciar, prin mijloace mixte, destinate scopului de monitorizarea/securitatea 
persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private i constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, dosare candidati 
pentru ocuparea funcţiilor publice si dosare personale salariaţi. 
Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizării şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţi 
judecătoresti, autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale şi poliţie, în situaţii temeinic justificate. 

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I. Cuza, nr.7, cod postal 200585, Craiova, jud.Dolj, tel./fax 0251-
416235f4tt,t91, cod fiscal 4417214, reprezentat prin dna. Lia-Olguta Vasilescu -Primar, în calitate de achizitor, pe 
de o parte 
şi 
SC PESTCONTROL EXPERT, cu sediul in Bucuresti, str. Sfinţii Voivozi, ru-. 65, subsol. Cam. 1, sector 1, cod 
postal 010965, tel: 0731/546686„ inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14657/12.12.2012, CUI 
R031008225, reprezentata prin Turtureanu George Dan, în calitate de prestator, 1n calitate de "Operator", numit în 
continuare "Operatorul de Date", 

în conforrnitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Incheie prezenta Anexă privind 
principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

AVÂND iN VEDERE: 

1. DEFINIŢII 
1.1. 	"Date cu caracter personal" inseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identiticabila ("persoana vizată"); o persoana fizica rdentificabila este o persoana care poate 	fi identificata, direct sau 
indirect, 'in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
1.2. 	"Prelucrare" inseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 
1.3. 	"Consimtământ" al persoanei vizate inseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi 
lipsităde ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, 
ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 
1.4. 	incălcarea securitătii datelor cu caracter personal" inseamnă o 'incălcare a securităţii care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate Intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 
1.5. 	"RGPD" inseamnă. Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al ParlamentuluiEuropean şi al 
Consiliului; RGPD - Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor. 

2. P.RINCIPII DE PRELUCRARE 
2.1. Părţile vor utiliza şi/ sau prelucra doar Datele cu Caracter Personal in modul - şi în măsura în care - acest lucru 
este necesar pentru indeplinirea obligaţiilor legale. 
2.2. Părţile nu pot să utilizeze, să exploateze sau să dezvăluieniciuna dintre datele personale pentru niciun alt scop 
sau pentru interesele saubeneficiile sale sau ale terţilor. Această obligaţie acoperă"transferul datelor cu 
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caracterpersonal către orice ţară tertă sau orice altă organizaţie internaţională, cu excepţiacazului in care Părţile au 
obligaţia de a realiza acest lucru inconformitate cu legislaţia internă sau a UE. 
2.3. Părţile vor avea libertatea să îşi exercitedreptul de a selecta şi utiliza aceste mijloace după cum vor considera 
necesar pentru arespecta prevederile legale în vigoare. 

3. OBLIGATIILE PĂRTILOR 
3.1 Utilizarea datelor personale furnizate trebuie să fie în confonnitate cu dispoziţiile legale aplicabile,inclusjv, dar 
fără a se limita la, cele ale Regulamentului 2016/679/UE, dar şi cuinstrucţiunile furnizate de cealaltă parte(dacă este 
cazul). 

3.2 Dacă părţile consideră că o instrucţiune din partea celeilalte părţi Incalcă RGPDsau alte prevederi legale, atât 
interne cât şi ale UE, priv,ind protecţia datelor, aceasta vainforma imediat partea, în scris. 
3.3 Părţile vor dispune toate măsurilede securitate necesare şi adecvate, inclusiv măsurile de securitate 
administrativă,organizaţională, tehnică şi personală, inclusiv măsurile suplimentare necesare pentru aimpiedica ca 
datele personale să fie: 
o distruse, pierdute sau afectate în mod accidental sau ilegal, 
o dezvăluite sau puse la dispoziţie fără autorizaţie, 
o utilizate 'in mod abuziv sau prelucrate în alt mod 	manieră contrară legislaţieiaplicabile, inclusiv RGPD, reglementări sau lege naţională aplicabilă. 
3.4. Părţile trebuie să acorde autorităţilor care, in temeiul legislaţieiinterne sau celei a UE, au dreptul de a accesa 
facilităţile fizice ale acesteia, saureprezentanţilor autorităţilor, acces la facilităţile fizice. 
3.5. Dacă părţile primesc o cerere de dezvăluire a datelor cu caracterpersonal utilizate în temeiul prezentei Anexe 
din partea unor autorităţi competente,acestea se vor informa reciproc, cu excepţiacazului în care această informare 
este interzisă în mod expres prin legislaţia internă saucea a UE. 
3.6. Părţile sunt directrăspunzătoare pentru respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
in ceea ce priveşte datele cu caracter personal furnizate/transmise către cele două părţi. in acest sens, Părţile 
garantează că, datele cu caracter personal furnizate/ transmise au fost : 
a. prelucrate 'in mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată; 
b. colectate in scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior Intr-un mod incompatibil cu 
aceste scopuri; 
c. adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru respectarea prevederilor legale; 
d. exacte şi, în cazul 'in care este necesar, să fie actualizate; va lua toate mă-surile necesare pentru a se asigura că 
datele cu caracter personal care sunt inexacte, având in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau 
rectificate fără Intârziere; 
e. păstrate intr-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
f. prelucrate Intr-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia impotriva 
prelucrării neautorizate sau ilegale şi impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de 
măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 
3.7 Părţile se vor sprijini în a răspunde la orice solicitări din partea subiecţilor de date în baza RGPD sau a Iegislaţiei naţionale, inclusiv orice solicitare de acces, rectificare; blocare sau ştergere.  
3.8 Nici o prevedere a prezentei Anexe nu impiedică Părţile să ia măsurile pecare le consideră necesare pentru a 
respecta legile aplicabile privind protecţia datelor. 

4.CONFIDENŢIALITATEA 
4.1 Părţile vor păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personalfumizate în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu şi respectării prevederilor legale in vigoare. 
4.2 Părţile nu vor divulga datele personale unor terţe părţi sau nu vaface copii ale datelor cu caracter personal decât 
dacă această operaţiune este strict necesară pentru indeplinirea obligaţiilor legale in conformitate cuprezenta Anexă 
şi cu condiţia ca persoana căreia îi sunt divulgate datele să aibăcunoştinţă cu privire la caracterul confidenţial al 
datelor şi să fi acceptat păstrareaconfidenţială a datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta Anexă. 
4.3 Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără limitare de timp. 
4.4 Părţile trebuie să trateze informaţiile confidenţiale primite ca fiind confidenţiale şi să nu utilizeze sau să dezvăluie 
ilegalinforrnaţiile confidenţiale. 

5. RĂSPUNDEREA PĂRTILOR. 
a. Fiecare Parte va răspunde individual pentru acţiunile săvârşite care pot aduce prejudiciipersoanelor vizate. 
Răspunderea Părţii se limitează la dauna efectiv suferită. 
b. Fiecare Parte va fi pe deplin răspunzătoare în ceea ce priveşte: 
- prelucrările efectuate prin personalul propriu; 
- informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrările Datelor cu caracter personal colectate de către Partea în cauză. 
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6.ALTE PREVEDERI 
6.1 Prezentul acord de vointă se supune legislaţiei din România şi legislaţiei relevanteaplicabile la nivelul UE. 

Prezenta Anex'ă a fost incheiată astazi, 	2021, in 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor 
şi 1 exemplar la cealalta parte. 

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

Primar, 
Lia-Olgufa Vasilescu , 

PRESTATOR, 
SC PESTCONTROL EXPERT SRL 

nrt 
,T,,"r"eareol=geDn 

Direcţia Economico-Financhil 
Pt. Director exec)i.  

Vasilica pnniF441WfUitar-ti 

/ Viza C.F.P. 
Insp. Adriana Rinzescu 

r,ontroll‘ffi 	
.jf prevenm propr.w 

1 
Direcţia Servicii Public( 

Director executiv, 
belia Ciucă 

Direcţia Investifii, Actrizifii si Licita6i 
Director executiv, 

Maria Nuţăi  

Serviciu Lfcitafii 
Sef Serviciu, 

Cristina Mădă1ina2Cretu 

Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
AdMinist ativ, 

k  cons. jr.lAnpap ,fla sabela Cruceru 

Intocmit, 
Consilier A.P. 
Culcea Monica 
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ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, 
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania RC: J40/16100/1994, CIF: R06151100, RIC: RB-RJS-40-024/18.02.1999 
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro  BIC code (SWIFT): INGBROBU 

 

Confirmare cle plata 

Titulat cont: 
BenefiCiat/Ordonator 

Nume 	 PESTCONTROL EXPERT SRL 	 Nume Nurnar cont 	R0551NGB0000999906298907 	 Numar cont CUI 	 31008225 
Aciresa 	 STR. SF. VOIEVOZI Nr. 65, SUBSOL, 

CAMERA1 
010967 Bucuresti 

Detalii tranzat 

	

ţcţpioce:3arli 	Fip 

	

Referinta bancii 	lieţaliţ 

16.08.2021 	Transfer ING Business 
30934 	 garantie buna executie 

contract 139355 / 16.08.2021 

Municipiul Craiova/4417214 
R060TREZ24A74050-1710102X 

Suma Valuta 

-2,049.90 RON 

CODIN NEGOVAN 
OirCcicţr DezvcAtare 

Produsu IMM 
NG 

ING Bank N.V. Amsterdam 
Sucursola Bucuresti 

Str. Aviator Popisteanu nr. 54A 
012095 Bucuresti, Romania 

LUANA SORES'CU 
Director Departament 

Societati Romane Medii 

Acest document a fost ernis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre scherna de garantare a depozttelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile De www.ing.ro/dgs  si in locatille bancii 
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Gama ronrplrt j de prcclu:r
p ro le r iona le  p i  de  u , ;  ca :n ic

Perte 300 anicolc despre prsvtnireJ
tr (0mbaterea d;unilori lor

.Forurn cu disculi i despre expcrienlcls
o l tom : i  rcconrand. l r j l c  p ro fe : ion i : t i l o r

Produ:c  pcn t ru  g r id i r i  s i  i tq r i cu l tu r . i
in lec t i c id r ,  ub ic i r l c ,  n ro iL rs ioc i tJc

Pe: te  700 de  ar l r ro lc  r l r : :p rc  inqr i l i rea
p ldn lc l0 r  g i  con tbn l f  rca  t ldun i to r  i lo r

fontrn cu discrrti i  r lespre expcricnlele
a l l0 ra  t j  re (onand; r i l c  p ro [e l ion ig t i lo r

M L T M I | i { O O 5

Folosegle r;ociul c.ls rnai srrs
ca se proli l i  cjtr re<lLrccrj

Valabil pontrLr corncnzile r. j in
n tagaz inn lc  on l ine :

ww_w. p e$t(ontro l.exp r rl, ro
wwrv.bota n isl i i . ro
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,. 

, ., j ,; j  .;, ' ,
' ,  

i  ,", :. ,. ; l  .. .:,: ,;,1 ,
f  - :  ; : ,  ,  : , "  , r . , , i ;  . , . :  l,t, , i , ... ., 

'  ' ' , ' i  
...;; 

'
' 

lrr ' 
ljt' ,: .'

.-.,r,,I,); -



]OMANDA
{ R . 2 1 6 7 3 9
) i r ta  05.08, '2021
.EFEIIINTA SITEI

u rnizor

RoN{1}ffiffiffi
P E S T  C O H T q O t .  u  x , r  t :  I i T

Facturare
,C. Pesl.control  Expcrt  S.R.L.
rr  I {031008225 RC J4,A114657t20r2

lp i t .a l  soc .  10 .000

.rada Sl int . i i  Voir :vozi  nr 65, Subsol,  Camcra
ilucLrlesli

MUNICIPIUL CRAIOVA
cIF 44L72.J"4, trc .l,l-

IVIUN. CRAIOVA, S1.]1, ALEXANIDITU IOAN CUZA, NII..7
DOL.], Doij, Crriiova

[ ,  sec l .o r ''  I  c lc lo t r  ( )25  14  L i :171

Livra re
rncL lucru : str CosLache Marinescu nr 1, sec;lor 1, cod
rstal 01 1285, Bucuresti
,nzar i@pce.ro ;  02 i  .311.13.22

' '  r tunire produse/scrvir; i i  )nragine 'fvAUlvl Canti tal.e Prel uni lat. Vaioare

I  IRN,IONEBULiZA:|OR
VECTORF'OG.HsOO SF' 1 bucala 1 . 0 0 0 2 04 ,99 .0000 20,499.00  i901,

1"9n/a 20,499.00
Tol ;a l  20,499.00

Tot;rl

3, {194,, U 1

3 ,B94 .B  I
:] ,  Bg4.{} 1

2 4 , 3 9 3 . 8 1

d



Municipiu  Crailova 
Primăria Municipiului Craiova 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Servieul Administrarea şi Monito:rizarea 
Serveiilor de Utilitate Publică 
Nr.177265 06.10.2021 

F'ROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
'CUSTODIE 

„Generator de ceală ealdă" 

ineheiat azi, 06.10.2020, intre Primăria Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

in baza procesului verba.1 de recepţie nr.177262/06.10.20, a fost predat un Generator 
de ceaţă caldă, către operatorului S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Produsul a fost veritficat din punct de vedere al cantităţii şi calităţii in prezenţa 
reprezentanţilor Primariei Municipiului Craiova si ai SC PESTCONTROL EXPERT 
SRL 

Prin prezentă se predă în custodie Generatorui de ceaţă caldă, către operatorul 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Predat, 
Primit„ Primăria Municipiului Craiova: 	 S.C. Salubritate Craiova Aiin Glăvan — Director Executiv Ad 	 Butari Mihai Vlad Adrnjrjj - 

Liviu Troacă — insp. Direcţia Servicii ),?ublice 	Daladirnos ParaskeVas 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal de predare-primire în custodie în 2(două) exemplare. 
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