
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                       PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 
            Având în vedere raportul nr.193127/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj şi a activitaţii 
de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare;   
            În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată şi ale art.30 din Hotărârea 
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 componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.3 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.440/2013 şi art.3 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.457/2013. 

Art.3. 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 

 
 
 



 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.193127 /12.12.2013 
 
             APROBAT, 
                          PRIMAR 
             Lia Olguţa VASILESCU 

 
RAPORT 

 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice şi republicată, 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. 
 Potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 440/2013,  s-a aprobat componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj. 
 În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 457/2013 s-a aprobat componenţa Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare.  
 Conform art. 4, alin. 1, respectiv art. 30, alin. 1, 2, 3 şi 4  din H.G. nr. 71/2007 
privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevazute în 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a desemna 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. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 655/2013, s-a aprobat documentaţia de 
atribuire a contractului de delegare a serviciului de ecarisaj şi a activităţii de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 
 Având în vedere faptul că se atribuie prin procedură prevăzută de O.U.G. nr. 
34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare un singur contract de delegare, precum şi faptul că la nivelul 
organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova au apărut 
modificări privind structura organizatorică, se impune desemnarea unei noi comisii de 
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de ecarisaj şi a 
activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 
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 Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- Aprobarea componenţei noii comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, prevăzută în anexa la 
prezentul raport; 

- Încetarea efectelor prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 440/2013 şi  art.3 din H.C.L. 
nr. 457/2013. 
 

 

Întocmit, 

Director Executiv Adjunct, 

Alin GLĂVAN 

       
 
 
 
  
 
 



   

ANEXA 

 

           1.Gheorghe Nedelescu – Administrator Public – Preşedinte  

 2.Delia Ciucă– Director Executiv, Direcţia Servicii Publice  – membru titular 

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

titular 

     4.Cristian Smarandachescu–Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

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

Utilitate Publice - membru titular 

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

Publice - membru titular 

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

Utilitate Publice - membru titular 

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

Utilitate Publice - membru titular 

       9.Vasile Chesoiu– inspector Serviciul Licitaţii - membru titular 

       10.Costache Victor- inspector  Direcţia Patrimoniu - membru titular 

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

Contabilitate - membru titular 

           12. Nelu Pîrvu– consilier juridic - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ - membru titular 

          13.Viorel Marius Radu– inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular, 

         14.Mihaela Sorică – inspector Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publice - membru titular 

          15. Gabi Mihalcea – inspector Serviciul Licitaţii - membru titular 

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

  17.Elena Ungureanu - Serviciul Licitaţii -  membru de rezervă 

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

Contabilitate - membru de rezervă 
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