
 
                   MUNICIPIUL CRAIOVA    
                   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT       
              HOTĂRÂREA NR.________ 

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

27.01.2022; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.3339/2022, raportul nr.6818/2022 al  

Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.7355/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 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 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 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., astfel: 
a) la anexa nr.1 se anulează poziţiile aferente platformelor gospodăreşti, 10-367; 
b)  la anexa nr.2 se anulează poziţiile 17, 33 şi 50, identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la art.3 se modifică redevența lunară, prin diminuarea cu suma de 12.527,13 
lei/lună, respectiv, de la 123.484,39 lei/lună, la 110.957,26 lei/lună, începând cu 
data de 01.02.2022. 

Art.2. 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.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 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.  

Art.4. 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.3339/06.01.2022        

   
                                      
                                       Referat de aprobare 
 la Proiectul de Hotărâre privind 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 adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova nr.351/2022 şi nr.626/2022, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., solicită încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 care să modifice anexa nr.2 – bunuri de domeniul privat, la contract, urmare a scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării a 9 şi respectiv 338 platforme gospodăreşti, în conformitate cu Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 420/26.11.2015 şi nr. 82/27.02.2018, prin care s-a aprobat 

trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Craiova, a bunurilor concesionate către S.C. 

Salubritate S.R.L. şi identificate în anexele la prezentele hotărâri, în vederea scoaterii din funcţiune, 

valorificării şi casării acestora. 
 Prin adresa nr.353/03.01.2022 solicită încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 care să modifice anexa nr.2 – bunuri de domeniul privat şi valoarea redevenţei lunare, 
având în vedere procesul verbal de casare nr.16493/29.12.2021 pentru scoaterea din funcţiune, valorificarea 
şi casarea mijloacelor fixe cu denumirea de Autoşasiu Renault Dj 96 SAL şi Autogunoiera Renault Dj 18 
SAL. 
 Având în vedere cele relatate, este necesară modificarea contractului de concesiune, în sensul 
modificării anexelor nr.1 şi nr. 2 la contract (anularea poziţiilor corespunzătoare bunurilor casate, identificate 
în anexele la hotărârile mai sus menţionate, din Anexa nr.1 şi ulterior din Anexa nr.2), 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. 
 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 
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.2 
la 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.6818/12.01.2022                 
                                                  
                           RAPORT 
   privind 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 de 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 1 - bunurile de natura publică, în Anexa 2 - bunurile de natură 
privată. 
        Conform art.3 din contractul de concesiune, pentru bunurile ce aparţin domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova, redevenţa lunară a fost stabilită iniţial la 142.141,03 lei/lună, nivel 
ce se negociază 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 nr. 477/2013, nr. 510/2013, nr. 257/2014, 
nr. 22/2020, nr. 380/2020, nr. 31/2021 şi nr. 482/2021, au fost încheiate actele adiţionale nr. 1/2013, 
nr. 2/2013, nr. 3/2014, nr. 4/2020, nr. 5/2021, nr. 6/2021 şi nr. 7/2021 la contractul de concesiune 
nr.106729/2011, acestea modificând şi redevenţa prevăzută la art.3 din contract, ultima valoare a 
redevenţei lunară fiind stabilită la 123.484,39  lei/lună, începând cu 01.12.2021.    
 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova nr. 626/2022 şi  nr. 351/2022, 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 
106729/18.07.2011, urmare a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării a 9 şi respectiv 338 
platforme gospodăreşti, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
420/26.11.2015 şi nr. 82/27.02.2018, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al Municipiului Craiova, a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate S.R.L. şi identificate în anexele la 
prezentele hotărâri, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora. 
 În susţinerea solicitărilor referitoare la platformele gospodăreşti (9+338), S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. anexează hotărârile de Consiliu Local al Municipiului Craiova prin care au fost aprobate modificările 
cu care urmează să actualizăm anexa 1 la contractul de concesiune nr. 106729/2011, după cum urmează: 
 1 - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 420/26.11.2015, 
conform art. 1, s-a aprobat trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului 



Craiova, a bunurilor identificate  în anexele 1-3, parte integrantă a hotărârii, în vederea scoaterii din 
funcţiune, valorificării şi casării acestora. Bunurile din anexa 1 la hotărâre sunt 9 (nouă) platforme 
gospodăreşti, nefuncţionale, propuse pentru 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. Astfel, a fost întocmit procesul verbal de casare nr. 
16510/30.12.2021 a mijloacelor fixe, respectiv platformele gospodăreşti ce fac obiectul procesului 
verbal de scoatere din funcţiune nr. 15005/17.11.2021. 
 2 - Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 82/27.02.2018, conform art. 1, 
s-a aprobat trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Craiova, a bunurilor 
concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, respectiv 338 platforme gospodăreşti, pentru scoaterea din funcţiune, casare şi 
valorificare, în vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Dolj”. Prin art. 2 din aceeaşi hotărâre, a fost mandatat S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să îndeplinească toate 
formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor prevăzute la art. 1 . 
 Având în vedere că au fost îndeplinite formalităţile legale privind ducerea la îndeplinire a  Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 82/27.02.2018, a fost întocmit procesul verbal nr. 
15349/25.11.2021 prin care se propune scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea celor 338 
platforme gospodăreşti, astfel că, propunem anularea din anexa 1 la contract a tuturor  poziţiilor 
aferente platformelor gospodăreşti, întrucât, la momentul actual nu mai există nicio platformă în 
concesiunea  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 
 Având în vedere cele relatate, propunem anularea poziţiilor 10 – 367 din Anexa 1 – Bunuri 
de retur domeniu public. 
 De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
353/03.01.2022, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. transmite procesul - verbal de casare nr. 
16493/29.12.2021 pentru scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe cu 
denumirea de Autoşasiu Renault Dj 96 SAL şi Autogunoiera Renault Dj 18 SAL, care figurează în 
inventarul domeniului privat al municipiului Craiova, solicitând încheierea unui act adiţional la 
contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011 care să cuprindă modificare anexei 2 – bunuri de 
domeniul privat şi valoarea redevenţei lunare. 
  - În susţinerea acestei solicitări sunt depuse : procesul verbal de scoatere din funcţiune al 
mijloacelor fixe nr. 14694/10.11.2021, procesul verbal de casare nr. 16493/29.12.2021, precum şi 
toate celelalte documente privind valorificarea lor şi plata efectuată de către S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.în contul Municipiului Craiova. 
 

Nr.Crt. Denumire utilaj casat Nr.Inventar UM Cant Valoare inventar 
mijloc fix (lei) 

1 Autoşasiu Renault Dj 96 
SAL 

21300082 Buc. 1 320.659,00 

2 Autogunoiera Renault Dj 18 
SAL 

21300070 Buc. 1 436.293,00 

        TOTAL    756.952,00 
 
 Având în vedere durata de funcţionare de 6 ani, valoarea lunară a redevenţei 
corespunzătoare utilajelor casate este de 10.513,22 lei/lună (756.952,00 lei : 6 ani : 12 luni = 
10.513,22 lei/lună ), valoare cu care vom diminua redevenţa lunară datorată autorităţii locale de 
către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 
 Menţionăm că cele 2 mijloace fixe mai sus menţionate, sunt identificate în Anexa 2 la 
contract, la poziţiile  17 şi 33, pe care urmează să le anulăm. 



 Prin adresa nr.106660/22.06.2021, RAADPFL solicită Primăriei Municipiului Craiova, 
predarea utilajului Tractor Încărcător Hidraulic (TIH) produs de S.C.Mat S.A.Craiova şi deţinut de 
către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., întrucât dat fiind restrângerea activităţii, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. nu mai foloseşte acest utilaj şi acesta se pretează foarte bine pe specificul RAADPFL 
Craiova. 
 Având în vedere solicitarea RAADPFL Craiova, propunem scoaterea tractorului TIH din 
concesiunea S.C. Salubritate Craiova S.R.L., respectiv, din anexa 2 la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 şi, implicit diminuarea redevenţei lunare cu valoarea corespunzătoare 
acestuia. Menţionăm că acesta se regăseşte în anexa 2 la contract, sub denumirea Tractor TIH 445 
Hidraulic, la poziţia 50, având număr de inventar 21300064 şi valoare de inventar 169.754,90. 
 Având în vedere durata de funcţionare de 8 ani, valoarea lunară a redevenţei 
corespunzătoare Tractorului TIH 445 Hidraulic este de 1.768,28 lei/lună (169.754,90 lei : 8 ani : 
12 luni .= 1.768,28 lei/lună. 
 În raport de cele arătate, solicitarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. privind modificarea 
valorii redevenţei lunare la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, se prezintă astfel: 
  

Nr. 
Crt. 

Explicaţii Nr.Inventar Valoare inventar  Redevenţă lunară -  
diminuare -lei- 

1 Proces verbal de casare 
nr.16493/29.12.2021 

21300082 320.659,00 -4,453.60 

2 Proces verbal de casare 
nr.16493/29.12.2021 

21300070 436.293,00 -6,059.62 

3 Solicitarea RAADPFL 
nr.106660/22.06.2021 

21300064 169,754.90 -1,768.28 

 TOTAL   -12,281.50 
 Cota procent 2% conform 

calcul iniţial redevenţă 
  -245.63 

 Total sumă modificare 
redevenţă 

  -12,527.13 

 
 Concluzionând, valoarea redeveţei lunare va fi diminuată cu valoarea corespunzătoare celor 
3 utilaje menţionate mai sus, ale căror poziţii vor fi anulate din Anexa 2 la contract. 
 Valoarea redevenţei propusă a fi diminuată este 12.527,13 lei/lună (12.281,50 + 
12.281,50 X 2%), drept pentru care se impune modificarea corespunzătoare a art.3 din contractul 
de concesiune nr.106729/18.07.2011. 
 Încheierea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011 care să 
modifice Anexa 2 la contract şi art.3, în sensul diminuării redevenţei lunare cu suma de 12.527,13 
lei, respectiv de la 123.484,39 lei/lună la 110.957,26 lei/lună, se va face după aprobarea modificării 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin scoaterea din 
domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
sensul scoaterii din inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova al celor 3 utilaje, 
menţionate mai sus.                                                            
  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.209/2011, prevederile art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.a şi b, art.297, alin.1, 
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, 
propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:                                                                  

–  Modificarea anexei 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., în sensul anulării poziţiilor aferente 
platformelor gospodăreşti, respectiv, de la poziţia 10 la poziţia  367. 

–  Modificarea anexei 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., în sensul anulării poziţiilor 17, 33 
şi 50,  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 diminuării redevenţei lunare cu suma de 12.527,13 lei/lună, respectiv, de la 
123.484,39 lei/lună la 110.957,26 lei/lună,  începând cu 01.02.2022. 

–  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.                           

             
 

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, 
Insp. Petrovici Corina 

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

 
 
 
                       
    
 



                                                                
  
                     



 

 

 

                        ANEXA 

 

 

                                                                                                                         

 Bunuri care vor fi scoase din Anexa 2 la contractul de concesiune nr. 

106729/18.07.2011 

 

       

Nr. 

Crt.(poziţ

ia anexa 

nr.2) 

 

Denumirea bunului 

 

Nr. inventar 

 

Valoare Inv/lei. 

17 Autogunoiera Renault Dj 18 SAL 21300070 436.293,00 

33 Autoşasiu Renault Dj 96 SAL 21300082 320.659,00 

50 Tractor TIH 445 Hidraulic     21300064 169.754,90 

 

    

 
                                                                
  

                     



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 7355/12.01.2022 
RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 3339/06.01.2022;  
 Raportul nr. 6818/12.01.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici; 
 În temeiul art.15 alin. (1) din contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011,  

potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, prevederile art.129, 
alin.1, alin.2, lit. c, coroborat cu alin. 6, lit. a şi b, art.297, alin.1, 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, propunem spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  -     Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia Patrimoniu 
privind: 
  – modificarea anexei 1 - Bunuri de retur domeniul public la Contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Munici-piului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul anulării poziţiilor aferente 
plat-formelor gospodăreşti, respectiv, de la poziţia 10 la poziţia  367; 
 – modificarea anexei 2 - Bunuri de retur domeniul privat la Contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Munici-piului 
Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul anulării poziţiilor 17, 33 şi 50,  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 diminuării redevenţei lunare cu suma de 12.527,13 lei/lună, respectiv, de la 
123.484,39 lei/lună la 110.957,26 lei/lună,  începând cu 01.02.2022; 
 – împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi 
pri-vată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

– modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  
Craiova nr. 209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune. 
              Director Executiv,                                             Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                                                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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