
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     
 

                 HOTĂRÂREA NR._____ 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

26.01.2017.  
 Având în vedere raportul nr. 3534/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, prin 
care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Asociaţilor  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.246/2005 şi 
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.1, art.61 alin.2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

Art.2. Se aprobă mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul Serviciului 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, să voteze în 
Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului 
Local Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj”. 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2013. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj”, dna. Alina Marin  şi dl. Alin Glăvan vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     
INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PT.PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

VICEPRIMAR, 
                 Mihail GENOIU 

   Ovidiu MISCHIANU 
 
 



   

                                                                                                     
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 3534 /11.01.2017 
 
 
 Se aprobă 
  Pt. Primar, 
 Viceprimar, 

Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012, s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu comuna Isalniţa, prin Consiliul Local al comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de 
Jos prin Consiliul Local al comunei Vârvorul de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat 
român şi de utilitate publică, având ca scop înfinţarea, organizarea, reglementarea, 
finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice  aferente activităţilor 
serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în 
acelaşi timp actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2013, s-a 
aprobat desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dna. Lia-Olguţa Vasilescu în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a  Asociaţilor  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 
 În urma alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senatului, din data de 11 
decembrie 2016, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, a obţinut un mandat de 
deputat în Parlamentul României. 
 Astfel, conform art.15 alin.2 lit.a din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, prin demisie, transmisă atât consiliului local, cât si prefectului.  
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 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 1/2017, s-a luat 
act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului Craiova a doamnei 
Lia Olguţa Vasilescu, cerere înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 935/2017. 
 Potrivit prevederilor art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 
din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutul-cadru al 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 
şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi 
înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

− desemnarea doamnei Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant legal  al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a  Asociaţilor  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

− modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2013. 
− modificarea în mod corespunzător a Actului constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”; 
− mandatarea domnului Alin Glăvan, coordonator al Serviciului Administrarea şi 

Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, să voteze în Adunarea Generală 
ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local Craiova nu 
poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”. 

 
 
 
 
 

Director Executiv, 
Delia CIUCĂ 

Întocmit, 
Serviciul A.M.S.U.P 

 Alin GLĂVAN 
 

 

 
 
 

 Vizat de legalitate, 

 
cons. juridic Nicoleta BEDELICI 
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