
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 
05.06.2015, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
28.05.2015.  
          Având în vedere raportul nr.76297/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data 
de 05.06.2015, ordinea de zi;  
          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 Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.06.2015, ordinea de zi prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din 
data de 05.06.2015, se mandatează Viceprimarul Municipiului Craiova – dl. Mihail 
Genoiu să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

  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, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 

   
 



                                                                                                             
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR. 76297/22.05.2015 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
  
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, două 
sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor 
deliberative și executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul 
constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în 
comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau 
dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 s-a aprobat 
asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna 
Işalniţa, 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 înfiinţarea, 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. 10 alin. 4 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, unităţile 
administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale 
autoritaţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv 
dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice 
transferate. In acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind 
mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi 
detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special 
încredinţat. 
 În conformitate cu prevederile art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, unul dintre obiectivele Asociaţiei este acela de a încheia 
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contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-
teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar. 
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2, lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, 
drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor 
prezentului statut. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 74968/19.05.2015, Directorul executiv al Asociației de 
Dezvoltare ”Salubris Dolj” solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în cadrul Adunării Generale din data de 05.06.2015, ora 1100 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat la data de 20.04.2015 și a Statutului Asociației 
”Salubris Dolj” actualizat la data de 20.04.2015, având în vedere prevederile Hotărârii 
Guvernului României nr. 742 din 2014, privind modificarea anexei 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 și având în vedere actele adiționale nr. 1/24.07.2013 și nr. 2/05.06.2014 la Actul 
Constitutiv al Asociației de utilități publice pentru serviciul de salubrizare ”Salubris 
Dolj”, precum și actele adiționale nr. 1/24.07.2013 și nr. 2/05.06.2014 la Statutul 
Asociației de utilități publice pentru serviciul de salubrizare ”Salubris Dolj” prin care au 
aderat noi membri. 

2. Modificarea caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare desfășurate în unitatea 
administrativ-teritorială, în sensul acordării lor la ultimele modificări legislative (Legea 
nr. 99/2014 și Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015), anexe la contractul de delegare nr. 
1/29.03.2013. 

3. Modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților în conformitate cu 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, anexa la contractul de delegare a 
gestiunii nr. 1/29.03.2013. 

4. Modificarea contractului de delegare nr. 1/29.03.2013 în sensul introducerii în Capitolul 
II,  Sectiunea a 2-a, art.2 - Obiectul contractului de delegare a gestiunii în comuna 
Ișalnița a activității de salubrizare – desinsecție, dezinfecție și deratizare. 

5. Modificarea contractul de delegare nr. 1/29.03.2013, Capitolul II, Sectiunea 1, art.1, lit 
k - Obiectul contractului de delegare a gestiunii, privind activitatea de dezinsectie, 
dezinfectie  și deratizare, în sensul scoaterii acesteia din sfera activităților ce sunt 
delegate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

6. Aprobarea Actului Aditional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare nr. 
1/29.03.2013, în sensul celor aratate la art. 2 și art. 3, art. 4 și art. 5, din prezenta 
hotărâre, în sensul scoaterii Capitolul II, Sectiunea 1, art.1, lit k - Obiectul contractului 
de delegare a gestiunii, privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din 
sfera activităților ce sunt delegate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L, introducerea în 
Capitolul II,  Sectiunea a 2-a, art.2 - Obiectul contractului de delegare a gestiunii în 
comuna Ișalnița a activității de salubrizare – dezinsecție, dezinfecție și deratizare și 
acordarea prevederilor contractului cu modificările legislative aduse de Legea nr. 
99/2014. 

7. Aprobarea Actelor Aditionale nr. 3 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației ”Salubris 
Dolj”. 

8. Aprobarea modificării anexei 14, la Contractul de Delegare nr. 1/29.03.2013, pentru 
activitatea de salubrizare stradală, salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție, 

   
 



deratizare și prin introducerea tarifului de dezinsecție cu avion. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale a Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitară ”Salubris Dolj” nu îndeplinește condițiile de legalitate, având în vedere 
prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, precum și prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, acte normative care 
menționează înainte de a fi supuse spre aprobare trebuie să fie îndeplinite condițiile de 
publicitate. 

Celelalte puncte de pe ordinea de zi îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate, 
toate modificările solicitate de Directorul executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” fiind generate de modificările legislative care obligă autoritățile locale sau 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară să coreleze și să modifice caietele de sarcini, 
regulamentele, actele constitutive și statutele în concordanță cu modificările legislative. În 
acest sens exemplificăm: Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de precolectare, 
colectare și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din 
deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special potrivit Legii nr. 101/2006 nemodificată 
s-a schimbat în Caiet de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separată și 
transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități 
comerciale, din industire și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, iar activitatea 
de colectare, transport, sortare, valorificare și eliminare a deșeurilor provenite din gospodăriile 
populației generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a 
locuințelor/apartamentelor proprietate individuală s-a modificat având următoarea denumire: 
activitatea de colectare și transport deșeuri provenite din locuințe generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. 
 Potrivit art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris 
Dolj”, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16, alin. 2, 
lit. i-k și art. 16. alin. 3, lit. k-n nu pot fi votate de reprezentanții asociaților, decât în baza unui 
mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al 
cărui reprezentant este. 
 În conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. m, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj” aprobă Caietul de sarcini și Regulamentul serviciilor pentru 
întreaga arie de delegare. 
 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: 

mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu, să susțină și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor, ordinea de zi  din data de 05.06.2015; 

mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova – domnul Mihail Genoiu să voteze în 
Adunarea generală ordinea de zi, în cazul în care Primarul Municipiului Craiova nu 
poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” din data de 05.06.2015. 

 
 

   
 



 
        DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,     

     Alin Glăvan    
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