
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   PROIECT 
                                                                                

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele 

activităţi ale serviciului de salubrizare către operatorul regional  
S.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii 

pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare  
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

28.02.2013.  
 Având în vedere raportul nr.22479/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului 
Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare către operatorul regional S.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi 
aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare;  

În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 şi alin.3, art.31 (1) alin.1 şi art.30 
alin.6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi 
completată; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012referitoare la 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”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, 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 mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului 

Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”: 

a)  atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului 
de salubrizare către operatorul regional, S.C.Salubritate Craiova S.R.L., înfiinţat 
de către Asociaţie; 

b)  aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” 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. 22479/ 11.02.2013 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
  
 
 
 În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor 
autorităţilor lor deliberative si executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 
furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, 
modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 
  
 În conformitate cu prevederile art. 31(1)*), alin.1 din actul normativ sus 
menţionat,  contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 
30 alin. (6)  se atribuie direct operatorilor regionali infiinţaţi de unităţile administrativ-
teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.242/2012 s-a aprobat 
asocierea municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de Jos prin 
Consiliul Local al comunei Vârvorul 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 strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în acelaşi timp actul constitutiv şi 
statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, unul dintre obiectivele Asociaţiei este acela de a incheia 

 
                 MUNICIPIUL CRAIOVA 

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

Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 
 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



   
 

contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor 
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de 
delegatar. 
 Potrivit prevederilor art.17 alin.2, lit.i) din  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj, Asociatia va exercita, in numele si pe seama asociatilor, 
drepturile si obligatiile pe care acestia le au in calitate de delegatar, conform 
prevederilor prezentului statut.  
 Faţă de menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova mandatarea Primarului municipiului Craiova, Lia Olguţa 
Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor, următoarele:  
1.atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare către operatorul regional, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., înfiinţat de către 
Asociaţie. 
2. aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare.  
 
 
        Director Executiv,                                                  Sef Serviciu, 
               Monica Nastasă                                                                     Marius Barcan                                                                        
                                                                             
 
 
 
                                                                      Întocmit, 
                                                               cons.jur.Alin Glăvan 
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 


