
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                          PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 

2022 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.217358/2021, raportul nr.218604/2021 
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.219744/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 2022; 

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare şi Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c și d, coroborat cu alin.7 lit.n, 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 modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. (1) Se stabileşte taxa specială de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 
2022, în cuantum de: 
a) 12 lei/lună/persoană, pentru utilizatorii casnici; 
b) 144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu 

operatorul de salubritate. 
       (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contribuția la economia 

circulară. 
 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite și Taxe, Direcția Servicii 
Publice, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, 
Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
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  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 217358/                2021    
                                                                 
 
 
                                                 Referat de aprobare 
          privind instituirea taxei speciale  de salubrizare în municipiul Craiova,  
                                                    pentru  anul 2022. 
 
           Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
214391/26.11.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, solicită 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, în cazul prestațiilor efectuate în 
beneficiul întregii comunități locale, utilizatori persoane fizice din municipiul 
Craiova pentru anul 2022. 

ADI  ECODOLJ a încheiat Contractul nr. 370/22.05.2018 intitulat ”Delegarea 
prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” cu Asocierea 
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI 
S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. care a devenit operatorul de 
colectare si transport al deșeurilor la nivelul întregului județ, mai puțin Orașul Filiași. 

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, a fost 
instituită taxa specială de salubrizare, care se datorează de către toți utilizatorii casnici, 
respectiv utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de 
salubritate, a fost  aprobat cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, dar 
și regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare. 

În conformitate cu art. 4, alin. (2) din  regulamentul privind instituirea și 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, cuantumul taxei 
speciale de salubrizare se stabilește și se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

În conformitate cu art. 9, alin. (4) din  regulamentul privind instituirea și 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, ajustarea şi 
modificarea ulterioară a taxelor speciale de salubrizare se face de catre autoritatea 
administratiei publice locale, la solicitarea A.D.I. ECODOLJ până cel târziu în luna 
noiembrie a fiecărui an, A.D.I. ECODOLJ va comunica Primăriei Municipiului Craiova 
cuantumul taxei speciale de salubrizare, în vederea stabilirii și aprobării cuantumului 
taxei speciale de salubrizare de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, aprobare 
premergătoare fundamentării și aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli al 
municipiului Craiova. 



   

 Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, instituirea taxei speciale  de salubrizare în municipiul Craiova, 
pentru  anul 2022. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
          
 
                                   
            Întocmit, 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

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

 
 
 

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

 
 
 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 218604/                2021          

 

 

 

                              
                                                    Raport de specialitate  
                              privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare  
                                          în Municipiul Craiova pentru anul 2022  
 
 

Conform prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 6 alin 1, lit k, autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru 
servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  

Potrivit art. 26 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților alin. 1” 
în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul 
gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin:  

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare;  

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;  
c) taxe speciale,în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. ”  
Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 

ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de 
fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu 
normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. ”  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, 
iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate 
pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii și se încasează numai de la persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes 
local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 
obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de 
serviciu. 

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, a fost instituită 
taxa specială de salubrizare, care se datorează de către toți utilizatorii casnici, respectiv 
utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate, a fost  
aprobat cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, dar și regulamentul privind 
instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare. 



   

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din  regulamentul privind instituirea și 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova,  aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, cuantumul taxei speciale de salubrizare 
se stabilește și se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (4) din  regulamentul privind instituirea și 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova,  aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 183/2021, ajustarea şi modificarea ulterioară a 
taxelor speciale de salubrizare se face de catre autoritatea administratiei publice locale, la 
solicitarea A.D.I. ECODOLJ până cel târziu în luna noiembrie a fiecărui an, A.D.I. ECODOLJ 
va comunica Primăriei Municipiului Craiova cuantumul taxei speciale de salubrizare, în 
vederea stabilirii și aprobării cuantumului taxei speciale de salubrizare de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, aprobare premergătoare fundamentării și aprobării Bugetului de 
venituri și cheltuieli al municipiului Craiova. 

           Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor 
“ECODOLJ”, prin adresa nr 214391/26.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului, 
solicită stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, în cazul prestațiilor efectuate în 
beneficiul întregii comunități locale, utilizatori persoane fizice din municipiul Craiova 
pentru anul 2022. 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare propusă spre aprobare pentru Municipiul 
Craiova, aferentă anului 2022 este stabilită, astfel: pentru utilizatorii casnici - persoanele 
fizice, instituită în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. b) din Legea serviciului de salubrizare 
a localitatilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de:  

12 lei/persoană/lună compusă din: 
- taxa distinctă deșeuri reziduale 9 lei/persoană/lună; 
- taxa distinctă deșeuri reciclabile 3 lei/persoană/lună; 
-pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de 

salubrizare, instituită în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de 
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, este de 144 lei/mc. 

Pentru  calculul taxei speciale de salubritate s-a avut în vedere adresa Direcției 
Județeană de Statistică Dolj înregistrată la instituția menționată sub nr.197/16.11.2021 cu un 
nr. de 295260 persoane pentru municipiul Craiova și  cantitățile de deșeuri depozitate 
estimate, dar și tarifele operatorului județean de salubritate, precum și indicele de gestionare 
al deșeurilor de 0,65 %  prevăzut în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor  și preluat și 
în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. 

Față de cele menționate mai sus,precum și prevederile Ordonanței de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, Legea 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova pentru anul 2022, 
care se datorează de către toți utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non-casnici care 
refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate;  

 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, astfel: 
 a) 12 lei/lună/ persoană, pentru utilizatorii casnici;  
 b)144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu 

operatorul de salubritate.  



   

3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contribuția la economia 
circulară. 

 
 
 
 

                          Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glavăn 

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:  

   
                                Șef Serviciu, 
                                Alina Marin 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura: 

Întocmit, 
insp. Liviu Troacă 

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

 Întocmit, 
insp. Andreea Motocu 

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

 Întocmit, 
exp. Mihaela Vlad 

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

    
                                                                                         Întocmit, 

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



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 219744/ 08.12.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 217358/2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 218604/2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
 H.C.L. nr. 183/2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Craiova şi aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 
speciale de salubrizare; 

 Adresa Direcției Județene de Statistică Dolj nr. 197/16.11.2021; 
 Adresa ADI de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ nr. 214391/26.11.2021; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
propunerea privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul 

Craiova pentru anul 2022. 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 08.12.2021         Data 08.12.2021              
Semnatura          Semnatura           
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