
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

   
 

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse 

de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.09.2013; 

    Având în vedere raportul nr.139562/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată, aprobată prin Legea nr.3/2003; 

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 tarifele privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul 
Craiova, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.417/2011. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi .C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

                                                                                                  

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 139562/20.09.2013 
 
 
                                                                Aprobat ,                                               
 PRIMAR 
                                                                                                   Lia Olguţa VASILESCU 

 
RAPORT 

 
 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. g din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat ale unităţilor administrativ teritoriale sunt servicii de 
utilităţi publice. 

 Potrivit prevederilor art. 22 din acelaşi act normativ, gestiunea serviciilor de 
utilităţi publice poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune delegată, 
modalitatea de gestiune stabilindu-se prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ teritoriale. 

 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. m din O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările ulterioare, serviciul de ecarisaj este un serviciu 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 

 Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 417/2011 s-a 
aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova 
către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în anexa 4 tarifele pentru 
desfăşurarea activităţii de ecarisaj. 

 În conformitate cu prevederileart.19 şi 20 din caietul de sarcini privind serviciul 
de ecarisaj,tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului, vor fi stabilite prin 
hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de 
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, iar operatorul are 
dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie 
de influenţele intervenite în costurile de operare, în baza unor formule de calcul 
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aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor ajusta conform 
legislaţie în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

 Având în vedere cele menţionate precum şi adresa S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. înregistrată sub nr.136971/2013, prin care solicită modificarea tarifelor pentru 
serviciul de ecarisaj, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova 
următoarele: 

-aprobarea tarifelor propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L., privind desfăşurarea 
serviciului de ecarisaj, în forma anexată la prezentul raport. 

-modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr.417/2011. 

 
 Director Executiv,                                                        Director Executiv adj.                                                                
           Monica Nastasă                                                                   Alin Glăvan                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



           ANEXA 3 

 

 

CENTRALIZATOR TARIFE  

PENTRU ACTIVITATEA DE ECARISAJ 

 

 

Nr. 
Crt. 

Activitate U.M. Tarif fără  
T.V.A. 

T.V.A. Tarif inclusiv  
T.V.A. 

1 Capturare câini Lei/câine 32,17 7,72 39,89 
2 Cazare câine la adăpost 

Breasta 
Lei/zi-
câine 

6,30 1,51 7,81 

3 Crotaliere Lei/câine 5,96 1,43 7,39 
4 Microcipare Lei/câine 23,36 5,61 28,97 
5 Deparazitare internă-

externă 
Lei/câine 1,83 0,44 2,27 

6 Euthanasiere Lei/câine 27,18 6,52 33,7 
7 Operaţie pentru 

sterilizare mascul 
Lei/câine 28,85 6,92 35,77 

8 Operaţie pentru 
sterilizare femelă 

Lei/câine 52,11 12,51 64,62 

9 Vaccin antirabic Lei/câine 4,96 1,19 6,15 
10 Autospecializată Fiat la 

capturare câini-lucrat 
Lei/oră 57,62 13,83 71,45 

11 Autospecializată Fiat la 
capturare câini-

aşteptare 

Lei/oră 22,76 5,46 28,22 
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