
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                                                       
            PROIECT 
  

                  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea 

şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016 
 

 

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

29.10.2015; 
   Având în vedere raportul nr.157782/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, 
prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, modificată şi completată; 

  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.1. Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L. 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. 157782/23.10.2015  
          APROBAT, 
            PRIMAR 
        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

RAPORT 
    

 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, serviciul de salubrizare  face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubrizării localităţilor. 
 Potrivit prevederilor art. 2, alin.3, lit. g) din actul normativ sus menţionat, activitatea de 
„curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheţ” este o activitate a serviciului public de salubrizare. 
  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 Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru 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. 
 Prin hotărârea nr. 2 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, s-a atribuit 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare către S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., contract înregistrat sub numărul 1/29.03.2013. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de 
salubrizare în municipiul Craiova, regulament anexă la contractul de delegare, autoritatea 
administratiei publice locale, impreuna cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe 
timp de iarnă, care constau în: 
 a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea 
necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
 b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
 c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 
 În conformitate cu prevederile art. 60 din Ordinul ANRSC 82/2015 prin care se aprobă  
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie , programul de pregătire şi acţiune 
operativă în timpul iernii. 
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 Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, 
operatorul va întocmi anual un program de acţiune comun cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, până la 1 noiembrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de 
deszăpezire, de prevenire şi combatere a poleiului. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi adresa înregistrată la Primăria municipiului 
Craiova cu nr.154636/16.10.2015, transmisă de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, „Programul comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în iarna 2015-2016, în forma anexată la prezentul 
raport. 
  
 
 
                                                 Director Executiv, 
                                                     Delia Ciucă 
 
 
 
 
                        Întocmit,                                                         Sef Serviciu, 
                  Troacă Liviu                                                       Andreea Deică 
                Mircea Marian 
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