
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                        PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de 
delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 

fitosanitare în municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 06.08.2013; 
          Având în vedere raportul nr.108595/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de 
delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare 
în municipiul Craiova;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.71/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii;  
           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 atribuirea prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare 

pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare 
în municipiul Craiova. 

Art.2. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  
contractului de delegare a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii  activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie,  
deratizare şi tratamente fitosanitare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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. 108595/18.07.2013                     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. 
 Potrivit prevederilor art. 2 alin.3 din Legea nr.101/2006, privind salubrizarea 
localităţilor, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea este o activitate a serviciului 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 de strategiei de dezvoltare a acesteia. 

Adunarea Generală a asociaţilor Salubris Dolj, prin Hotărârea nr.2, a aprobat 
atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare către operatorul regional înfiinţat de către Asociaţia de dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, printre care şi activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare. 

Prin Hotărârea nr.5 Adunarea generală a hotărât modificarea Contractului de 
delegare a gestiunii privind unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ nr. 
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1/29.03.2013, în sensul încetării contractului de delegare pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, la data de 31.12.2013. 

În Municipiului Craiova activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se  
execută în prezent, cu următoarele utilaje: 3 tunuri, 6 Puls Fog-uri şi 15 atomizoare, şi cu 
un număr de 9 muncitori autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, durata unei astfel de 
acţiuni fiind de aproximativ 20 de zile. 

Pentru o calitate superioară a lucrărilor, operatorul activităţii ar trebui să deţină un 
număr sufient de utilaje şi echipamente performante care să-i permita efectuarea acestora 
într-un timp mult mai scurt şi cu o eficienţă mai mare decât se realizează în prezent.  
 Tratamentele fitosanitare constau in efectuarea de tratamente specifice 
periodice, urmărindu-se combaterea bolilor şi dăunătorilor, în special a ageţilor 
fitopatogeni, arsura bacteriană, larva minieră, acarieni, păianjeni, etc. 
  Tratamentele fitosanitare se vor aplica asupra arborilor din aliniamentele 
stradale, din parcuri şi scuaruri, zone verzi din cartierele de locuit şi asupra 
plantaţiilor de trandafiri din municipiul Craiova, constând în efectuarea de stropiri 
periodice, urmărindu-se combaterea bolilor şi dăunătorilor în mod special a 
agenţilor fitopatogeni Pseudomonas syringe (arsura bacteriana), Mycospharelle 
maculiformis (antracnoza) şi Chaetophorella aceris, precum şi Cameraria orhidella 
(larva miniera). 
  Acţiunea se va executa pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova, 
respectiv pe arborii din aliniamentele stradale, cu precădere la speciile castan, arţar 
şi tei, precum şi în parcuri, dar şi pe suprafeţele livezilor, pepinierelor şi suprafeţele 
împădurite, acolo unde s-a semnalat existenţa unor focare de boli şi dăunători 
mentionaţi anterior.            
Conform art. 4, alin. 1, respectiv art. 30, alin. 1, 2, 3 şi 4  din H.G. nr. 71/2007, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna un colectiv de coordonare şi 
supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de servicii, precum şi o 
comisie de evaluare ai căror membri trebuie să fie în număr de minim 5, fiind 
selectaţi, de regulă, din colectivul de coordonare, preşedintele comisiei fiind 
desemnat prin hotărâre a autorităţii contractante, autoritate care are obligaţia de a 
nominaliza şi membrii de rezervă pentru comisia de evaluare. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, înregistrată sub nr.90038/2013, prin care solicită 
modificarea obiectului contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare, înregistrat sub nr. 1/2013, în sensul încetării acestuia 
pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la data de 31.12.2013, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
aprobarea atribuirii prin procedura „licitaţie publică” a contractului de delegare 
pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova. 
desemnarea persoanelor din anexa 1 la prezentul raport pentru a face parte din 
colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii; 
desemnarea persoanelor titulare şi a persoanelor de rezervă din anexa 2 pentru a 
face parte din comisia de evaluare; 
 
 Director Executiv                                    Director Executiv Adjunct, 
          Monica Nastasă                                                 Alin Glăvan                                                       



 
            
 
                                                      
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

          ANEXA NR.1 
 
COLECTIVUL DE COORDONARE ŞI SUPERVIZARE PENTRU ATRIBUIREA 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE ŞI TRATAMENTE 
FITOSANITARE 
 
 
    
 
 1.Gheorghe Nedelescu – Administrator Public – Preşedinte  

 2.Monica Nastasă – Director Executiv, Direcţia Servicii Publice  

 3.Alin Glăvan – Director Executiv Adjunct, Direcţia Servicii Publice 

 4.Dumitrescu Iulia -  Consilier juridic - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ; 

 5.Cristian Smarandachescu–Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice; 

 6.Liviu Troacă- inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice; 

 7.Nela Mîţă– expert Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate 

Publice; 

 8.Ion Veselin-inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice; 

 9.Mircea Marian-expert Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice; 

 10.Curelaru Neagoe Mariana-inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publice; 

 11.Vasile Chesoiu. – inspector Serviciul Licitaţii; 

 12.Costache Victor– inspector  Direcţia Patrimoniu; 

 13.Iancu Elena– expert Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Financiar - 

Contabilitate. 

 

 

 

 

 

  



   

          ANEXA NR.2 

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU ATRIBUIREA 

CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE 

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE ŞI TRATAMENTE 

FITOSANITARE. 

 

  1.Gheorghe Nedelescu – Administrator Public – Preşedinte  

 2.Monica Nastasă – Director Executiv, Direcţia Servicii Publice  – membru titular 

 3.Alin Glăvan – Director Executiv Adjunct, Direcţia Servicii Publice – membru 

titular 

     4.Dumitrescu Iulia – Consilier juridic - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ - membru titular 

    5.Cristian Smarandachescu–Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

       6.Liviu Troacă– inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

     7.Nela Mîţă– expert Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate 

Publice - membru titular 

     8. Ion Veselin– inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

     9.Mircea Marian– expert Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

      10. Curelaru Neagoe Mariana– inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular 

       11.Vasile Chesoiu– inspector Serviciul Licitaţii - membru titular 

       12.Costache Victor- inspector  Direcţia Patrimoniu - membru titular 

    13.Iancu Elena – expert Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Financiar – 

Contabilitate - membru titular 

         14..Dan Zorilă –Consilier juridic - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ - membru de rezervă 

  15.Nănău Silvia– consilier  Direcţia Patrimoniu - membru de rezervă 

  16.Elena Ungurenu - Serviciul Licitaţii -  membru de rezervă 



   

  17.Ghiţă Raluca– inspector Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Financiar – 

Contabilitate - membru de rezervă 
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