
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
 PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR.______ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.03.2017.  
          Având în vedere raportul nr.34633/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi;  
          În conformitate cu prevederile art.16, alin.2, lit. k din Anexa nr.2 la Hotărârea 
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 şi art.1, alin.7 din Hotărârea Guvernului nr.742/2014 privind modificarea 
anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

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  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

   
  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dna.Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 04.04.2017, 
ora 10,00, următoarea ordine de zi: 

           a) aprobarea modificării cuantumului cotizaţiei aferente anului 2017, de la suma 
de 0,1 euro/an/locuitor, la suma de 0,2 euro/an/locuitor; 

 b) aprobarea actelor  adiţionale  de modificarea a Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, în sensul 
majorării cotizaţiei conform lit.a, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

   
 



   

 

 
 
 
Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al  

            Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

 

 

 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
 

 



   

                                                                                                     
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.34633/13.03.2017 
 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. 32/2017, s-a aprobat 
desemnarea doamnei  Alina Maria 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”. 
 Prin adresa  înregistrată  la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 32114/ 07.03.2017, 
Asociația de  Dezvoltare ”Salubris Dolj”, solicită  aprobarea şi mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţiei următoarea ordine de zi din data de 04.04.2017, ora 10:00: 
 1. Majorarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2017, de la suma de 0,1 
Euro/an/locuitor la suma de 0,2 Euro/an/locuitor, aşa cum a fost propus şi prezentat în nota 
de fundamentare emisă de membrii Aparatului Tehnic al Asociaţiei SALUBRIS DOLJ. 
 2. Aprobarea Actului Adiţional de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, în sensul modificării cotizaţiei 
anuale de la suma de 0,1 Euro/an/locuitor la suma de 0,2 Euro/an/locuitor.  
 Această solicitare privind majorarea cotizației este determinată de  cheltuielile  
efectuate de aparatul tehnic al Asociaţiei Salubris Dolj având în vedere extinderea ariei de 
delegare, initial au fost 3 membri, acum sunt 9 membri, şi urmează alte extinderi în aria de 
delegare, necesitatea accesării de fonduri europene pentru îmbunătăţirea serviciului de 
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salubrizare, precum și exercitarea rolului de autoritate delegantă pentru a consolida politica 
de regionalizare a serviciului de salubrizare pentru a păstra rolul de pion cheie şi factor 
principal de decizie în cadrul aranjamentului instituţional adoptat pentru a susţine principiul 
solidarităţii în beneficiul tuturor membrilor asociaţi pentru a îndeplini misiunea de control 
direct asupra operatorului, toate aceste lucruri în scopul furnizării unui serviciu public de 
salubrizare la standarde europene care să satisfacă nevoile utilizatorilor. 
 În conformitate cu prevederile art. 16, alin.2, lit. K din H.G. nr. 855/2008, cu 
modificările și completările ulterioare privind aprobarea actului constitutiv – cadru și a 
statutului – cadru ale Asociațiațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilități publice, una dintre atribuțiile Adunării Generale ale Asociației cu 
privire la activitatea proprie, este de a aproba cotizația anuală a membrilor. 
 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, și având în vedere prevederile art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 
administrația publică locală, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:   
 1.mandatarea reprezentantului Consiliului Local, doamna Alina Maria Marin 
inspector de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Craiova,  să voteze în Adunarea 
Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” în data de 04.04.2017, 
ora 10:00 următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
 -aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2017, de la suma de 0,1 
euro/an/locuitor la suma de 0,2 euro/an/locuitor, aşa cum a fost propus şi prezentat în nota 
de fundamentare emisă de membrii Aparatului Tehnic al Asociaţiei SALUBRIS DOLJ; 
 -aprobarea Actului Adiţional de modificarea a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” în sensul majorării cotizaţiei de la 
0.1 euro/an/locuitor la 0.2 euro/an/locuitor, potrivit anexei la prezentul raport; 
 2.mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul Serviciului Administrare şi 
Monitorizare Serviciilor de Utilitate Publică, să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, 
în cazul în care reprezentantul Consiliului Local Craiova nu poate participa la şedinţa 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Salubris Dolj”.  
 
 
            Director Executiv D.E.F.,                                        Director Executiv D.S.P.     
                 Lucia Ştefan                                                                 Delia Ciucă 
 

         Sef Serviciu 
         Alin GLĂVAN 

  

 

 
Vizat de legalitate, Întocmit, 

cons. juridic Nicoleta BEDELICI 
 

insp. Liviu TROACĂ 
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