
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                               PROIECT 
      HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.12.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.179327/2020, raportul nr.181489/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.181575/2020 prin care se 
propune modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.;      
         În conformitate cu prevederile  art.858-875 din Codul Civil, art.108, art.297 și 
art.362 alin.1 și 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a și b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile proprietate publică şi privată 
aparţinând municipiului Craiova, după cum urmează: 
a. se modifică anexa nr.2 la contractul de concesiune, prin anularea pozițiilor 

aferente bunurilor scoase din inventar, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b. se modifică art.3 din contractul de concesiune, prin diminuarea redevenţei 
lunare cu suma de 12.175,84 lei/lună, respectiv, de la 134.075,72 lei/lună, la 
121.899,88 lei/lună, începând cu 01.01.2021. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIȚIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                  
Direcţia Patrimoniu                                                                                    
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          
Nr.179327/08.12.2020 
                                      
 
 
 
                                      Referat de aprobare 
 la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
  
  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr.174292/27.11.2020, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. solicită încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune a 
bunurilor proprietate publică şi privată nr.106729/18.07.2011 încheiat între Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., care să modifice 
art.3 din contract, în sensul diminuării redevenţei lunare, având în vedere procesul – verbal de 
casare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea a 3 autocompactoare Renault, 
mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova (care figurează în Anexa nr.2 la 
contractul de concesiune). 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, prevederile art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.a 
şi b, art.297, alin.1, art.362, alin.1 şi alin.3, art.139, alin.1, alin.3, lit.g şi art.108 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi art.858-875 din Codul Civil, şi, potrivit 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, este necesar şi oportun 
promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Salubritate Craiova  S.R.L., în sensul modificării Anexei nr.2 la contract, prin 
anularea poziţiilor aferente bunurilor scoase din inventar şi modificarea art.3 din prezentul 
contract, respectiv modificarea redevenţei, în funcţie de situaţia actuală a bunurilor care fac 
obiectul contractului. 
              
                   
 
                                                                   PRIMAR 
           LIA - OLGUŢA VASILESCU 
       
 
 
                                                            Întocmit, 
       DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi  Economici                             
Nr.181489/11.12.2020        
     
                   
                                                  
                 RAPORT 
   privind modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011, cu modificările 
ulterioare s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate 
comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, sub denumirea de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în Municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr.129A.  
 Bunurile proprietate publică şi privată a Municipiului Craiova necesare desfăşurării 
activităţii de salubrizare fuseseră date în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2006 şi Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.60/2008. Prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.250/2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat încheierea cu S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. a contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată, 
date în administrarea acestuia prin actele mai sus invocate. Contractul de concesiune 
nr.106729/2011 cuprinde în Anexa nr.1 bunurile de natura publică, în Anexa nr.2 bunurile de natură 
privată.  
        Conform art.3 din contractul de concesiune, pentru bunurile ce aparţin domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova, redevenţa lunară a fost stabilită iniţial la 142.141,03 lei/lună, nivel 
ce se negociază în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul contractului. 
        Ulterior, urmare a modificărilor situaţiei bunurilor din cele două anexe la contract (în sensul  
anulării anumitor poziţii şi/sau completării cu altele prin concesionarea de bunuri), în conformitate 
cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.477/2013, nr.510/26.09.2013, 
nr.257/29.05.2014 şi nr.22/30.01.2020, au fost încheiate actele adiţionale nr.1/2013, nr.2/2013, 
nr.3/2014 şi nr.4/2020 la contractul de concesiune nr.106729/2011, acestea modificând redevenţa 
prevăzută la art.3 din contract, ultima valoare a redevenţei lunară fiind stabilită la 134.075,72  
lei/lună, începând cu 01.02.2020.    
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr.174292/27.11.2020, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. solicită la punctul 2, încheierea unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011 care să modifice art.3 din contract, în sensul diminuării 
redevenţei lunare cu suma de 12.175,84 lei, respectiv de la 134.075,72 lei lunar, la 121.899,88 lei 
lunar ceea ce înseamnă, implicit şi modificarea anexa 2 – “Bunuri de retur  domeniul privat”. 
 În susţinerea acestei solicitări S.C. Salubritate Craiova S.R.L., depune procesul verbal 
nr.19418/25.11.2020 de casare a mijloacelor fixe, pentru următoarele mijloace fixe: 
  



  
 

Nr.Crt. Denumire utilaj casat Nr.Inventar UM Cant Valoare inventar 
mijloc fix (lei) 

1 AUTOCOMPACTOR 
Renault Maxity DJ 08 PPN 

21300072 BUC 1 218153 

2 AUTOCOMPACTOR 
Renault DJ 42 SAL 

21300080 BUC 1 320659 
 

3 AUTOCOMPACTOR 
Renault DJ 95 SAL 

21300081 BUC 1 320659 

        TOTAL    859471 
 
 Având în vedere durata de funcţionare de 6 ani, valoarea redevenţei trebuie diminuată cu 
suma de 11.937,10 lei/lună, corespunzătoare autocompactoarelor casate (859471,00 lei : 6 ani : 12 
luni = 11.937,10 lei/lună ). 
 Menţionăm că aceste 3 autocompactoare sunt identificate în Anexa nr.2 la contract, la 
poziţiile :18, 31 şi 32. 
 Astfel, având în vedere cele menţionate mai sus, este necesară modificarea contractului de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, în sensul anulării din Anexa nr.2 la contract a poziţiilor 
corespunzătoare bunurilor scoase din inventar. 
 În raport de cele arătate, solicitarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. privind modificarea 
valorii redevenţei stabilită prin contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 şi a actelor 
adiţionale ulterioare, se prezintă astfel: 
  

Nr. 
Crt. 

Explicaţii Nr.Inventar Valoare inventar  Redevenţă lunară -  
diminuare -lei- 

1 AUTOCOMPACTOR 
Renault Maxity DJ 08 
PPN 

21300072 
 
 

218153 3.029,90 

2 AUTOCOMPACTOR 
Renault DJ 42 SAL 

21300080 320659 
 

4.453,60 

3 AUTOCOMPACTOR 
Renault DJ 95 SAL 

21300081 320659  4.453,60 

 TOTAL  859471 11.937,10   
 Cota procent 2% conform 

calcul iniţial redevenţă  
       238,74 

 Total sumă modificare 
redevenţă 

  12.175,84 

 
 Concluzionând, valoarea redevenţei propusă a fi diminuată este în sumă de 12.175,84 
lei/lună (11.937,10 + 11.937,10 X 2%), drept pentru care se impune modificarea art.3 din 
contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011.  
 Încheierea actului adiţional la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 care să 
modifice Anexa nr.2 la contract şi art.3, în sensul diminuării redevenţei lunare cu suma de 
12.175,84 lei, respectiv de la 134.075,72 lei/lună la 121.899,88 lei/lună, se va face după aprobarea 
modificarii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin 



scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.                                                               
  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, cu prevederile art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, 
lit.a şi b, art.297, alin.1, art.362, alin.1 şi alin.3, art.139, alin.1, alin.3, lit.g şi art.108 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi art.858-875 din Codul Civil, şi potrivit 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, propunem spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:                                                                   

− Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate 
publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în 
sensul modificării Anexei nr.2 la contract, prin anularea poziţiilor aferente bunurilor 
scoase din inventar, conform Anexei la prezentul raport. 

− Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător art.3 din contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului 
Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul diminuării redevenţei lunare cu suma de 
12.175,84 lei/lună, respectiv, de la 134.075,72 lei/lună la 121.899,88 lei/lună, începând 
cu 01.01.2021. 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate 
publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 

− Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune cu 
modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr.22/2020. 

                                    
                  
                     Director Executiv,                                           Şef Serviciu,                                                                      
                           Cristian Ionuţ GÂLEA                                 Victor COSTACHE                       
                                                                      
 
 
                                                                                                                                                            
               
 
 
          Întocmit, 
            insp.Petrovici Corina 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                           ANEXA  
 
                                                                                                                         
 Bunuri care vor fi scoase din Anexa nr.2 la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 
 
       

Nr. 
Crt.(poziţi

a anexa 
nr.2) 

 
Denumirea bunului 

 
Nr. inventar 

 
Valoare Inv/lei. 

18 AUTOCOMPACTOR Renault 
Maxity DJ 08 PPN 

21300072 218153 

31 AUTOCOMPACTOR Renault DJ 
42 SAL 

21300080 320659 
 

32 AUTOCOMPACTOR Renault DJ 
95 SAL 

21300081 320659 

 
    
 
                                                                
  
                     



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.181575/11.12.2020 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 

− Referat de aprobare nr.179327/08.12.2020 şi Raportul nr. 181489/11.12.2020  al Directiei 
Patrimoniu; 

− Adresa S.C. Salubritate Craiova S.R.L înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
nr.174292/27.11.2020 

− Contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011,  prevederile art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat 
cu alin.6, lit.a şi b, art.297, alin.1, art.362, alin.1 şi alin.3, art.139, alin.1, alin.3, lit.g şi art.108 din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi art.858-875 din Codul Civil 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
                                                                   

− Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate 
publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul 
modificării Anexei nr.2 la contract, prin anularea poziţiilor aferente bunurilor scoase din 
inventar, conform Anexei la prezentul raport. 

− Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător art.3 din contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului 
Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sensul diminuării redevenţei lunare. 

 
            Director Executiv,           Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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