
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 
municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.467/2013 
             
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.174211/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 
din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.467/2013;  
 În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 şi art.3, alin.1, lit.m din Ordonanţa 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 coroborate cu alin.6, lit. a, pct.19, art.45, alin.1 şi 
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 modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 

municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.467/2013, după cum urmează: 
a) Art.43 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 
b) Art.44 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 
c) Art.50, lit.a va avea următorul conţinut: 

„lit.a - deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr 
mai mare de 2 câini, peste vârsta de 6 luni, se va face cu plata unei taxe, în 
cuantum de 500 lei/an/câine, excepţie făcând canisele înregistrate oficial la 
Asociaţia Chinologică Română, aceasta fiind o taxă locală.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi Direcţia Impozite şi Taxe  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.174211 /21.11.2013 
 
 
 
               APROBAT, 
                           PRIMAR 
             Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

RAPORT 
 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, modificată, 
autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 
tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor de utilităţi publice. 
 Potrivt prevederilor art. 22 şi art. 23 din actul normativ sus menţionat, 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, iar raporturile juridice dintre 
unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii serviciilor de utilităţi publice în cazul 
gestiunii delegate sunt reglementate prin hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a 
gestiunii adoptate, respectiv aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. m din O.G. nr. 71/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, serviciul de 
ecarisaj este un serviciu de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2011, s-a aprobat  modalitatea gestiunii 
delegate pentru serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directă a 
contractului de delegare, către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. precum şi 
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concesionarea către aceasta a bunurilor aflate în proprietate publică şi privată a 
municipiului Craiova specifice serviciului de ecarisaj. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.467/2013 a fost 
aprobat Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova.  
  Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi adresa S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L, înregistrată sub nr.174094/21.11.2013, prin care solicită modificarea 
art. 43, art.44 şi art.50 lit.a  din Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 
Municipiul Craiova, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 
 -Art.43. se modifică, prin completare, cu alineatul 2 acesta urmând să aibă 
următorul conţinut: 
  Taxa stabilită la alineatul 1 este o taxă locală; 
 -Art.44. se modifică, prin completare, cu alineatul 2 acesta urmând să aibă 
următorul conţinut: 
 Taxa stabilită la alineatul 1 este o taxă locală; 
 -Art.50, lit.a se modifică prin completare, urmând să aibă următorul conţinut: 
Deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr mai mare de 2 
caini, peste varsta de 6 luni, se va face cu plata unei taxe al carei cuantum este de 500 
lei/an/caine, exceptie facand canisele inregistrate oficial la Asociatia Chinologica 
Romana, această taxă fiind o taxă locală. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nt.467/2013; 
.  
 
 
 
 
 
    Director Executiv adj. 
        Alin GLĂVAN 
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