
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                         
                                                                                              PROIECT  
                                                                               

                           HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare  

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

30.05.2013; 
Având în vedere raportul nr.75866/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 
referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Legii nr.101/2006 a serviciului  de salubrizare a 
localităţilor, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.92/2007; 

  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.l. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, după cum urmează: 
1. tariful pentru chirie containier 18-24 mc., în cuantum de 20,48 lei/zi, fără 

T.V.A.; 
2. tariful pentru chirie containier 4 mc., în cuantum de 1,52 lei/zi, fără T.V.A.; 
3. tariful pentru chirie eurocontainier 1100 l, în cuantum de 1,20 lei/zi, fără 

T.V.A.; 
4. tariful pentru chirie europubelă 240 l, în cuantum de 0,12 lei/zi, fără T.V.A.; 
5. tariful pentru colectat, transportat reziduuri reciclabile (deşeuri de hârtie, 

carton, plastic şi sticlă) de la instituţii publice şi agenţi economici, în cuantum 
de 21,938 lei/mc., fără T.V.A. 

Art.2.Se mandatează dna. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor „Salubris Dolj” tarifele identificate la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare. 

  Art.4.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,       SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



                                                                                                   
 

 
 

                                                                                                              Se aprobă, 
DIRECŢIA  SERVICII  PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea     PRIMAR 
Serviciilor de Utilitate Publica 

Nr. 75866/17.05.2013                       Lia-Olguţa VASILESCU 

 

RAPORT 
 

  În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea nr.51/2006, 
republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, salubrizarea localităţilor 
este un serviciu de utilitate publică. 

 Potrivit prevederilor art.8 alin.2, lit.d, din acelaşi act normativ, gestiunea 
serviciilor publice poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune delegată, 
modalitatea de gestiune stabilindu-se prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrative teritoriale. 
 În conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 lit.b din din Legea nr.51, republicată, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, raporturile juridice dintre unităţile 
administrative teritoriale şi operatorii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii 
delegate sunt reglementate prin hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a 
gestiunii, adoptate, respective aprobate, de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ teritoriale. 

 Conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, privind salubrizarea localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, 
activitatile specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza 
unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotarare a 
consiliului local. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 183/2013, s-au 
aprobat tarifele propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare. 

 
  
 După adoptarea actului administrativ sus menţionat, S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. prin adresele nr. 74565/2013 şi 76247/2013 solicită aprobarea unor noi tarife 
specifice activităţilor de salubrizare care au fost omise în fundamentarea care a stat la 
baza adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/2013. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 
40251/416235 

Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro 



 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea prin completare a Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, cu următoarele tarife: 

1.Tariful pentru chirie containier 18-24 mc în cuantum de 20,48 lei/zi fără T.V.A. 
2.Tariful pentru chirie containier 4 mc în cuantum de 1,52 lei/zi fără T.V.A. 
3.Tariful pentru chirie eurocontainier 1100 l în cuantum de 1,20 lei/zi fără T.V.A.  
4.Tariful pentru chirie europubelă 240 l în cuantum de 0,12 lei/zi fără T.V.A. 
5.Tariful pentru colectat, transportat reziduuri reciclabile ( deseuri de hărtie, carton, 

plastic şi sticlă) de la instituţii publice şi agenţi economici în cuantum de 21,938 lei/mc 
fără T.V.A. 

 Totodată propunem mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia 
Olguta Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Dolj tarifele 
identificate în prezentul raport şi modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

 
  
 

 

 

 

 

 

Director Executiv,                                                                     Întocmit, 
Monica Nastasă                                                              Director Executiv Adj., 
                                                                                            Alin Glăvan  
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