
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                              
                                                                                                   PROIECT 
              
                                                                        

HOTĂRÂREA NR.___ 
privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare  

                                                                   
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.01.2017; 

Având în vedere raportul nr.6238/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
aprobe şi să voteze modificarea tarifelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
semneze Actul adiţional de modificare a contractului de delegare nr.1/2013. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la    
contractul de delegare nr.1/2013, precum şi Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013, nr. 680/2014 şi 424/2015. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  şi reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova vor aduce la                                              
 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

     VICEPRIMAR,         Ovidiu MISCHIANU 
                Mihail GENOIU 



                                

                                                                                                    
 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 6238/17.01.2017  

 
                                                                                                                                                                                      

                                                                             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”. 

Potrivit prevederilor art. 2, alin. 3 lit. j, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor, administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare 
a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare este o activitate a serviciului de salubrizare. 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, serviciul de salubrizare este un serviciu de utilitate publică. 

Potrivit prevederilor art. 8, lit. k din actul normativ susmenţionat, în exercitarea 
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării 
preţurilor şi tarifelor, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate 
de autorităţile de reglementare competente. 

Potrivit prevederilor art. 9, lit. c din O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu 01.01.2017 se va introduce taxa impusă 
pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare 
în cuantum de 80 lei/tonă deşeuri, taxă plătită de către  proprietarii sau administratorii de 
depozite autorizate. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 
40251/416235 

Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro 



                                

Potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 
2413/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017, taxele pentru deşeurile inerte şi deşeurile 
nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare se declară 
şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat 
activitatea, de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite. 

Beneficiarii depozitării sunt în ultimă fază unităţile administrativ-teritoriale care au 
încheiat între primării şi operatorii depozitelor contracte pentru depozitarea deşeurilor 
colectate de pe raza localităţilor, deşeuri generate de toate persoanele fizice şi juridice care au 
domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea în aceste localităţi. 

O.U.G. nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu a introdus în Romania taxa de 
depozitare pentru deşeurile inerte si nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea 
eliminării finale spre depozitare. Taxa a fost introdusă în scopul descurajării depozitării, în 
beneficiul celorlalte modalităţi de gestionare a deşeurilor (reciclare, valorificare etc.) 

Taxa se plăteşte având în vedere cantităţile înregistrate pe cântarul depozitului, 
urmărindu-se ca doar deşeurile ce nu pot urma alt flux să ajungă la eliminare controlată prin 
depozitare.  

Deşi obligaţia de a plăti taxa de depozitare în baza raportării efectuate la Administraţia 
Fondului de Mediu se realizează de către operatorii depozitelor (proprietari, administratori), 
aceştia vor trebui să colecteze această taxă având ca temei juridic contractele încheiate de 
aceştia cu alte entităţi, cum ar fi, primăriile pentru situaţiile când serviciul de colectare se 
realizează în mod direct şi de către operatorii de colectare-transport pentru situaţiile când 
primăriile au delegat gestiunea serviciului.  

Actul normativ care reglementază această taxă prezintă şi anumite neclarităţi, în sensul 
în care această taxă în cuantum de 80 de lei trebuie să fie achitată către Administraţia Fondului 
pentru Mediu de către proprietarii depozitelor sau administratorii acestora. În situaţia în care 
tot serviciul de salubrizare este finanţat prin taxe colectate de autorităţile administraţiei publice 
locale de la populaţie este normal ca şi această taxă de depozitare să fie încasată tot de la 
populaţie. În situaţia în care această taxă ar cădea doar în sarcina proprietarului sau 
administratorului de depozite, ar conduce la un blocaj financiar pentru aceşti operatori, niciun 
operator sau proprietar de depozit nefiind în măsură să suporte acest cost suplimentar din 
bugetul propriu. 

Pentru Municipiul Craiova, în anul 2016, operatorul serviciului de salubritate a depozitat 
în rampa ecologică o cantitate de 85.000 de tone. Raportându-ne la această cantitate, ar 
însemna ca operatorul depozitului să achite către Administraţia Fondului de Mediu o sumă de 
6.800.000 lei fără TVA. 

Potrivit prevederilor punctului 10 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind regimul deşeurilor, deţinătorul de deşeuri este definit ca fiind 
producătorul de deşeuri sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora, iar 
potrivit prevederilor art. 10 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, costurile aferente activităţii de depozitare se suportă de 
către generatorii şi deţinătorii de deşeuri. 

În conformitate cu prevederile art. 286, alin. 3 din Codul fiscal, baza de impozitare 
cuprinde impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, excepţie taxa pe valoarea 
adăugată, iar potrivit punctului 30, alin. 4 din H.G. 1/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, orice cheltuieli cu 
impozitele şi taxele datorate de o persoană impozabilă în legătură cu livrarea de bunuri sau 
prestarea de servicii, dacă nu sunt incluse în preţul bunurilor livrate ori a serviciilor prestate, ci 



                                

sunt recuperate de clienţi prin refacturare, se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 286, alin. 3, lit. a din Codul fiscal. 

Ca urmare a celor de mai sus, taxa încasată pentru deşeuri inerte şi nepericuloase se va 
avea în vedere la stabilirea bazei de calcul a TVA, se va înscrie şi evidenţia în facturi distinct şi 
se va declara şi plăti lunar până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a 
desfăşurat activitatea de depozitare, potrivit prevederilor  art. 11, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 
196/2005, privind fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 16, alin. 3, lit. j din Stratutul  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire la exercitarea 
mandatului acordat de asociaţi are ca şi atribuţie aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor 
speciale, pentru membrii asociaţi, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate 
de autorităţile de reglementare competente. Aprobarea  preţurilor, tarifelor şi taxelor se va face 
de către ADI numai în condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate 
administrativă teritorială  implicată. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, adresele Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, înregistrate sub nr. 2348/2017 şi 6017/2017, precum şi 
prevederile art. 21, alin. 1 din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
privind regimul deşeurilor, „costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de 
către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor”, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, potrivit 
anexei la prezentul raport. 

2. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să aprobe şi să 
voteze modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare. 

3. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să semneze Actul 
adiţional de modificare a contractului de delegare. 

4. Modificarea anexei nr. 14 din contractul de delegare înregistrat sub nr. 1/2013. 
5. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 183/2013. 
6. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 680/2014. 
7. Modificarea în mod corespunzător a  H.C.L. nr. 424/2015. 

 
 

 

 

                            Întocmit, 
    Director executiv,    Serviciul A.M.S.U.P., 
        Delia CIUCĂ          Alin GLĂVAN 
 
 
            Vizat de legalitate, 



















 

ANEXĂ 
 

TARIFE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
 

Nr. 
crt. 

Activitate U.M. 
Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 
19% 

 

1. 

Colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie PERSOANE 
FIZICE/ASOCIAŢII LOCATARI 

lei 
persoana 
luna 

5,65 6,72  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 
încredinţate în vederea eliminării finale prin 
depozitare, conform OG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 
0,0008 to/locuitor/zi x 365 zile/an / 12 luni x 

80 lei/to 

lei 
persoana 
luna 

1,947 2,32  

TOTAL 
lei 
persoana 
luna 

7,60 9,04  

2. 

Colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la AGENŢI ECONOMICI / 
INSTITUŢII PUBLICE 

lei/mc 61,96 73,73  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 
încredinţate în vederea eliminării finale prin 
depozitare, conform OG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 
80 lei/to x 0,350 to/mc 

lei/mc 28,00 33,32  

TOTAL lei/mc 89,96 107,05  

3. 

Colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări 

lei/mc 169,64 201,87  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 
încredinţate în vederea eliminării finale prin 
depozitare, conform OG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 
80 lei/to x 1,200 to/mc 

lei/mc 96,00 114,24  

TOTAL lei/mc 265,64 316,11  

4. 

Colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale 

lei/mc 121,35 144,41  

Taxa pentru deşeuri inerte şi nepericuloase 
încredinţate în vederea eliminării finale prin 
depozitare, conform OG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, cu 

lei/mc 28,00 33,32  



 

modificările şi completările ulterioare 
80 lei/to x 0,350 to/mc 

TOTAL lei/mc 149,35 177,73  

     TOTAL 

5. 
Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 
lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 

lei/oră 120,28 22,85 143,13 

6. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti CK 
2810M cu  lamă+sărăriţă 

lei/oră 42,27 8,03 50,30 

7. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 46,21 8,78 54,99 

FĂRĂ AMORTISMENT - REDEVENŢĂ  

8. 
Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 
lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 

lei/oră 70,63 13,42 84,05 

9. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti CK 
2810M cu  lamă+sărăriţă 

lei/oră 35,76 6,79 42,55 

10. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 44,72 8,50 53,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATEA DE CURĂŢARE ŞI TRANSPORT ZĂPADĂ DE PE CĂILE PUBLICE ŞI 
MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEŢ 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ cu: 
U.M. 

Tarif fără 
TVA 

T.V.A. TOTAL 

1. 
Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 
lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 

lei/oră 120,28 22,85 143,13 

2. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti 
CK 2810M cu  lamă+sărăriţă 

lei/oră 42,27 8,03 50,30 

3. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 46,21 8,78 54,99 

FĂRĂ AMORTISMENT - REDEVENŢĂ 

1. Autospecială MAN TGM 13.250 4x4 cu 
lamă+sărăriţă DJ 22 SAL; DJ 46 SAL 

lei/oră 70,63 13,42 84,05 

2. 
Tractor multifuncţional 4x4 model Kioti 
CK 2810M cu  lamă+sărăriţă lei/oră 35,76 6,79 42,55 

3. ATV cu lamă de zăpadă lei/oră 44,72 8,50 53,22 
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