
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
  HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 

                       Având în vedere raportul nr.10574/2018 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi; 
           În conformitate cu prevederile art.8, alin.1, 2 şi 3, lit.h din Legea nr.51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitate publică, art.2, alin.1 şi 2, art.5, alin.2, lit.a, c şi e 
şi art.6, alin.1, lit.a din Legea nr.101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 
localităţilor;  
          În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.3, lit. b şi e, 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 Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. din data de 06.02.2018, următoarea ordine de zi: 
a) achiziţionarea, în sistem leasing, pe o perioadă de 60 de luni, a unui utilaj-

automăturătoare DAF LF 230 Scrab; 
b) împuternicirea dlui.Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., să semneze contractul de achiziţie în sistem leasing financiar 
cu ofertantul declarat câştigător, asocierea S.C. Grădinariu Import Export – 
Unicredit Leasing Corporation S.R.L., precum şi semnarea tuturor actelor 
necesare. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihail Vlad şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
                INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
             Mihail GENOIU                                                       Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ               Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                         PRIMAR, 
NR. 10574/18.01.2018                                               Mihail Genoiu     

        
 
                             

              Avizat, 
                                                                                                    ADMINISTRATOR PUBLIC, 

         Sorin Manda                                                              
         
        

R A P O R T 
privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor “S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.” să 

voteze aprobarea achiziţionării în sistem de leasing financiar pe o perioadă de       

60 de luni, a unui utilaj-Automăturătoare DAF LF300 Scrab şi imputernicirea 

domnului Butari Mihai Vlad, administratorul  S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,     

să semneze contractul de achiziţie în sistem de  leasing financiar, cu ofertantul 

declarat câştigător, asocierea  

S.C. Grădinariu Import Export-Unicredit Leasing Corportion IFN S.A. 

 
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, 2 şi 3, lit. h) din Legea 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilitate publice, 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   garantarea, în condiţiile legii, a 

împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea 

înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. 

Potrivit prevederilor art. 2, alin 1) şi 2) , art. 5, alin. 2), lit. a), c) şi e), precum şi 

art. 6, alin. 1), lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 

localităţilor, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de 

salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniu privind stabilirea programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii. 
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În conformitate cu art. 20 din Actul Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

astfel cum a fost modificat la 30.01.2015 prin hotărârea asociaţilor, Adunarea 

Generală a Asociaţilor are atribuţii privind hotărârea cu privire la contractarea de 

împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi realizarea investiţiilor, precum şi 

analizarea, modificarea şi aprobarea programului de activitate al societăţii. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2017, a fost 

aprobată mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului 

Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor desemnarea administratorului 

societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare pentru 

achiziţia de utilaje de către SC Salubritate Craiova SRL, din fonduri proprii, prin 

contract de leasing financiar. 

        În baza hotărârii A.G.A Nr. 20/26.06.2017 ,,S.C Salubritate Craiova S.R.L’’ , a 

demarat procedura de achiziţie de utilaje în sistem de leasing financiar, prin licitaţie 

deschisă, respectiv a publicat  anunţul de participare Nr. 179603 , în data de 

07.10.2017,  pentru trei loturi, după cum urmeaza: 

Lot I – automaturatoare cu buncăr de colectare minim 7 mc, aspirator frunze şi lamă 

pentru deszăpezire – 1 buc; 

Lot II – autocompactoare 20-22 mc – 2 buc; 

Lot III – autoutilitara basculabila 2 tone- 4 buc. 

      Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 13.11.2017, iar la data de 

29.11.2017 s-a întocmit Raportul final al procedurii unde au fost consemnate 

următoarele: 

Lotul 1-  a fost declarată oferta câştigătoare asociererea S.C Gradinariu Import 

Export S.R.L – Unicredit Leasing Corporation IFN S.A, cu propunerea financiară de 

884.486,40 lei , pe o perioadă de leasing financiar de 60 luni, cu un avans de 10%, 

valoare finanţată de 648.000 lei şi valoare reziduala de 1% achitată la finalul 

contractului. 

Lotul 2 – Comisia de evaluare a decis anularea acestui lot, conform prevederilor 

Art.212 alin.1 lit c) din Legea 98/2016, decizie comunicată ofertantului prin Adresa Nr. 
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18783/24.11.2017,  pe motiv că societatea se află în imposibiliatea de a semna 

contractul de achiziţie ca urmare accelarării ritmului de implementare a 

Masterplanului de deşeuri la nivelul Judetului Dolj, aşa încât, în prezent,  investiţia 

este inoportună. 

Lotul 3 – Nu a fost depusă nicio oferta, drept urmare lotul a fost anulat 

conform Art.212 alin.1 lit a) din Legea 98/2016, urmând a fi reluata procedura pentru 

acest lot în luna ianuarie 2018.  

        În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 150. pct 1, bunul ce urmează a 

fi achiziţionat având o valoare neta mai mare de 10 % din valoarea neta a activelor 

societăţii, este necesară obţinerea acordului asociaţilor şi emiterea unei Hotărâri AGA 

în acest sens pentru a putea semna contractul de achiziţie în ceea ce priveşte 

atribuirea Lotului 1- automăturatoare cu buncar de colectare minim 7 mc, aspirator 

de frunze şi lamă pentru deszăpezire – 1 buc în sistem leasing cu asociererea S.C 

Gradinariu Import Export S.R.L-Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. 

Prin adresele nr. 82 din  03.01.2018, nr. 546 din 11.01.2018 şi nr. 834 din 

17.01.2018 ,,S.C Salubritate Craiova S.R.L’’ propune mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova în persoana d-nei Rezeanu Marinela în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. , să voteze aprobarea achiziţionării în 

sistem leasing financiar pe o perioadă de 60 de luni, a unui utilaj-Automăturătoare 

DAF LF 230 Scrab în conformitate cu propunerea financiară anexată şi împuternicirea 

d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul “S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să semneze 

contractual de achiziţie în sistem leasing financiar cu ofertantul declarat câştigător, 

asocierea S.C. Grădinariu Import Export S.R.L. – Unicredit Leasing Corporation SRL, 

precum şi semnarea tuturor actelor necesare, în şedinţa ce va avea loc în data de 

06.02.2018, ora 14.00, la sediul societăţii din municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A. 

          Menţionăm că bugetarea achiziţiei se va face din veniturile proprii ale ,,S.C 

Salubritate Craiova S.R.L’’, neimplicând financiar bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Craiova, iar din analiza financiară realizată de catre analiştii Unicredit 

Leasing Corporation IFN S.A, rezultă faptul că ,,S.C Salubritate Craiova S.R.L’’ are 
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capacitatea financiară de a contracta un astfel de împrumunt fără a afecta activitatea 

societăţii. De asemenea, facem precizarea că toate cheltuielile ce decurg din acest 

imprumut se vor regăsi în bugetul de venituri şi cheltuieli al ,,S.C Salubritate Craiova 

S.R.L,, pe întreaga perioadă contractuală. 

 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în persoana 

d-nei Rezeanu Marinela în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE 

CRAIOVA S.R.L. să voteze următoarele: 

1. aprobarea achiziţionării în sistem leasing financiar pe o perioadă de 60 

de luni, a unui utilaj-Automăturătoare DAF LF 230 Scrab în conformitate 

cu propunerea financiară anexată, în şedinţa ce va avea loc în data de 

06.02.2018, ora 14.00, la sediul societăţii din municipiul Craiova, str. 

Brestei, nr. 129A,  

2.   Împuternicirea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul “S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., să semneze contractual de achiziţie în sistem leasing 

financiar cu ofertantul declarat câştigător, asocierea S.C. Grădinariu 

Import Export S.R.L. – Unicredit Leasing Corporation SRL, precum şi 

semnarea tuturor actelor necesare. 

 
                 Director executiv,                    Şef Serviciu,                             Întocmit,  
                      Lucia Ştefan                     Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta 

 
 
 
 
VB/2 ex 
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