
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

                  HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova , 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA 

S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova 

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

29.05.2014; 
Având în vedere raportul nr.71498/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 

se propune modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., 
având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova;      
          În conformitate cu prevederile art.5, lit. b şi art.59 alin.1, 2 şi 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007, Titlul VI-
Proprietatea Publică, art.858-875 Cod Civil;  
 În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.123 alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.3 din contractul de concesiune nr.106729/2011 încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C 
Salubritate Craiova S.R.L,  în sensul majorării redevenţei lunare  cu suma de 
16.624,16 lei/lună, de la 138.422,6  lei /lună,  la 155.046,76 lei /lună, începând cu 
data de 01.06.2014. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional de     
modificare a contractului  de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între 
Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al  Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate  Craiova S.R.L. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  în mod corespunzător   Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea 
contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 71498/ 14.05.2014 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                      Lia-Olguţa Vasilescu 
    
 
 
                                                       RAPORT, 
 
             Prin Hotărârea nr. 22/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de 
Salubritate 
Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea S.C. 
“SALUBRITATE CRAIOVA”S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129 
A. 
             Iniţial,bunurile proprietate publică şi privată a Municipiului  Craiova  au fost date 
în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova conform prevederilorHotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/2006(bunuri publice) şi H.C.L.  nr. 
60/2008,(bunuri proprietate privată), cu modificările şi completările ulterioare. 
Ca urmare a adresei nr. 3266/20.05.2011, prin Hotărârea nr. 209/26.05.2011, Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a  aprobat  încheierea cu S.C SALUBRIATATE CRAIOVA 
S.R.L. a contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată a 
Municipiului Craiova date în administrarea Serviciului Public prin actele mai sus 
invocate.Conform contractului înregistrat la nr.106729/18.07.2011 pentru bunurile ce 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova  redevenţa lunară este 142.141,03 
lei,nivel care se va negocia în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul contractului. 
Contractul de concesiune cuprinde 3 anexe astfel : Anexa 1- bunurile ce aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, Anexa 2-bunurile ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova 
concesionate şi Anexa 3 – bunuri proprii preluate de la S.P Salubritate Craiova aşa cum au 
fost 
evidenţiate în situaţiile financiar-contabile la data preluării. 
          Prin  Hotărârea nr.477/29.08.2013 a  Consiliului Local al municipiului Craiova a fost  
modificat contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L în sensul 
anulării din Anexa nr.1 a bunului prevăzut la poziţia  371 şi din Anexa nr.2 a bunurilor 
prezăzute la poziţia 2,poz.3, poz.4, poz.5, poz.6, poz.7 precum  şi de diminuare a redevenţei 
lunare cu suma de 589,50 lei/lună de la 142.141,03 lei/lună la 141.551,53 lei/lună.Ulterior, 
prin  Hotărârea nr.510/26.09.2013,a fost diminuată redevenţa lunară de la  141.551,53 
lei/lună,la 138422,6 lei/lună, începând cu 01.10.2013, pe cale de consecinţă încheindu-se 
Actul adiţional nr.2 înregistrat sub nr.146826/02.10.2013.  
         Prin adresa înregistrată la nr. 64541/30.04.2014, S.C Salubritate Craiova S.R.L revine 
şi solicită  aprobarea modificarii contractului de concesiune încheiat între Municipiul 
Craiova prin  Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL în 
sensul modificării redevenţei pentru bunurile ce  apartin domeniului public si privat al 
municipiului Craiova care au făcut obiectul  contractului de concesiune 



nr.106729/18.07.2011. ca urmare a modificărilor aprobate în anul 2013 şi anul 2014 prin 
hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova . În sensul solicitării ,S.C Salubritate 
Craiova S.R.face următoarele precizări: 

          
-1. Prin HCL 849/19.12.2013 s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul  privat al municipiului Craiova,prin completare cu bunul „Mercedes Unimog”cu 
o valoare de 833.962,00 lei. 
   Pentru acest bun valoarea redeventei calculate este de 833.962,00:8 ani:12 luni=8687.10 
lei/lună 
   (Proces-verbal receptie achizitie nr.187059/11.12.2013 din care rezulta :cod clasificare - 
2.1.24.2/durata normala de functionare-8 ani/domeniul privat) 
 
-2. Prin HCL 668/14.11.2013 s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova,prin completare cu bunul „Autocompactor 5mc 
Renault Maxity”cu o valoare de 248.000,00 lei. 
  Redeventa calculata pentru acest bun este de 248.000,00:6 ani:12 luni=3444.44 lei/lună 
  (Proces-verbal receptie achizitie nr.169542/13.11.2013 din care rezulta:cod clasificare  
2.3.2.2.9.3/durata normala de functionare 6 ani/domeniul privat) 
 
- 3. Prin HCL 59/30.01.2014 s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul  privat al municipiului Craiova,prin completare cu bunul „Automaturatoare”cu o 
valoare de 399.999,20 lei. 
  Calcul redevenţei pentru acest bun este 399.999,20 : 8 ani:12 luni=4166.66 lei/lună 
  (Proces-verbal receptie achizitie nr.207312/24.12.2013 din care rezulta :cod clasificare  
2.1.24.2/durata normala de functionare 8 ani/domeniul privat) 
 
-4.Prin HCL 147/27.03.2014 s-a aprobat scoaterea din functiune,valorificarea si casarea a  
5(cinci)suprastructuri FAUN ROTOPRES 516 avand o valoare totala de 835.893,00 lei  
conform anexei la hotarare. 
Diferenta dintre valorile de inventar este de 2080893,00-1245000,00=835893,valoarea  
suprastructurilor. 
Valoarea redeventei ar trebui sa fie diminuata cu suma de 11609.63lei/lună corespunzatoare  
suprastructurilor. 
In raport de cele aratate,solicitarea S.C Salubritate Craiova S.R.L privind modificarea  
valorii  redeventei stabilita prin contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011 si al actelor 
aditionale ulterioare se prezintă astfel : 
Nr.cr
t. 

Explicatii Valoare 
majorare/diminuare 
           Redeventa lunara 

1 Unimog Mercedes/HCL 849/19.12.2013     8687.10 
2 Autocompactor 5 mc Renault Maxity/HCL 

668/14.11.2013 
   3444.44 

3 Automaturatoare/HCL 59/30.01.2014    4166.66 
4 Suprastructuri/HCL 147/37.03.2014 -11609.63 
 Total    4688.57 
 Cota procent 2% conform calcul initial 

redeventa 
       93.77 

 Total suma modificare redeventa    4782.34 
 Referitor la solicitarea privind diminuarea redevenţei lunare cu suma de 11609.63lei/lună  
aferentă celor 5 bunuri menţionate la punctul 4 în adresa nr.64541/30.04.2014, facem  
precizarea că ţinând cont de prevederile contractuale  privind  redevenţa -definită ca sumă 



de bani plătită proporţional cu folosirea bunului ce face obiectul contractului , precum şi de 
prevederile art.2 din HCL nr.147/2014 referitoare la îndeplinirea formalităţilor legale de 
scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a celor 5 suprastructuri ,incluzînd procesul 
verbal de casare, nu se poate propune diminuarea   redevenţei lunare cu suma de 
11609.63lei/lună . 
   Concluzionând,valoarea redeventei  propusă a fi majorată este  în  suma de 16624,16  
lei/lună (16298,2 + 16298,2 lei x 2% ),drept pentru care ţinând cont şi de prevederile  
art.15,alin.(1) care  stipuleaza că modificarea contractului se face numai prin act 
aditional,se impune modificarea art.3 din contractul de concesiune nr.106729/2011 în acest 
sens. 
 
          Faţă de cele menţionate , în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b şi art. 59 al. 1,2, 3 
din OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică,  modificată şi completată , aprobată prin Legea nr.22/2007 şi TitlulVI-Proprietatea 
Publică,art.858-875 din NoulCod Civil, în temeiul  art. 36 alin.2 lit c coroborat cu alin.5 lit.a 
şi b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
      
     
 1. Modificarea art.3 din Contractul de concesiune încheiat între Municipiul Craiova ,prin 
Consiliul Local al   Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate  Craiova S.R.L.,  în sensul majorării  
redevenţei lunare  cu suma de 16.624,16 lei  /lună ,de la   138422,6 lei/lună , la 155.046,76 
lei/lună, începând cu 01.06.2014.  
           2.Împuternicirea Primarului  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de     
modificare a contractului  de concesiune nr. 106729/18.07.2011, încheiat între Municipiului 
Craiova prin Consiliul Local al  Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate  Craiova S.R.L . 
          3.Modificarea în mod corespunzător  a Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.  209/26.05.2011. 
 
 
 
                Director executiv,                                                         Şef serviciu,                                                                             
          cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea            Cristina Daniela Radu                                                                     
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             Întocmit,   
                                                                                                   cons.Silvia Nănău 
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