
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
28.04.2016.  
          Având în vedere raportul nr.74824/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea 
de zi;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile 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 Primarului Municipiului Craiova-dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

    INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



   

 

 
                                             ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._________/2016 

 
 
 
 

Ordinea de zi referitoare la modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, anexa 12 la Contractul de delegare 

nr.1/2013 
 
 
 

a) excluderea din anexa nr.1 a Listei materialelor şi substanţelor ce se folosesc 
pentru activitatile de dezinsectie, dezinfecţie şi deratizare. 

b) completarea cu o nouă anexă privind stabilirea substanţelor ce se folosesc pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, cu următorul conţinut: 
 
  „Se vor utiliza produse din grupa III şi IV de toxicitate, care au aviz/cetificat că pot 
fi plasate şi folosite pe piaţă în România, eliberat de către Comisia Naţională pentru 
Produse Biocide, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii. 
Se vor utiliza dozele specificate în fişele de securitate/tehnice/de prezentare a 
produselor, achiziţionate conform legislaţiei în vigoare.” 

 
 
 
 
 



   

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 
 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

 Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.74824 /22.04.2016  

          APROBAT, 
            PRIMAR 

        Lia Olguţa VASILESCU 
 

     RAPORT 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012  
s-a aprobat asocierea municipiului 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”.  
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2, lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociația va exercita, în numele și pe seama 
asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, 
conform prevederilor prezentului statut.  
 În conformitate cu prevederile art.12 alin. 3 din Legea nr.101/2006, cu 
modificările și completărle ulterioare, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, 
activitățile serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui 
Regulament și al unui Caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților 
deliberative ale unităților administrativ teritoriale sau ale asociației de dezvoltare 
intercomunitară, după caz. 
 
 Prin Hotărârea nr.17/2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 
Dolj, s-a  revocat art.4 din Hotărârea nr.14/2015 a Asociației,  cu consecinta 
introducerii, activității dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în obiectul contractului 
de delegare înregistrat sub nr.1/2013 prin care Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj a atribuit către operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. activitățile serviciului de salubrizare pentru Municipiul Craiova. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

 Având în vedere cele menționate mai sus, prin H.C.L nr.103/2016 a fost 
mandatat Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguța Vasilescu să voteze în 
adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, 
modificarea Anexei nr.12 la Contractul de delegare nr. 1/2013, cu privirea la 
desfasurarea activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in aria de delegare.  
 Anexa nr.1 – Lista materialelor și substanțelor ce se folosesc pentru activitățile 
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  la Caietul de sarcini a avut următorul 
conținut 
Nr. 
Crt. 
 

Denumirea materialelor,substanțelor U/M Cantitate 
(pentru o acțiune) 

Norma de consum 

1 Supertox L 156 0,2L/Ha 

2 Extratox L 39 0,05L/Ha 

3 Kotrin L 39 0,05L/ha 

4 Jade Paste Kg 3903,16 0,5g/mp 

5 Jage Grain Kg 3903,16 0,5g/mp 

6 Bionet A15 L 5 0,05L/100mp 
 
 Prin adresa înregistrată la Primaria  Municipiului Craiova sub nr. 74791/2016,  
Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare ”Salubris Dolj” solicită mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în cadrul 
Adunării Generale următoarea ordine de zi: 
 1. Modificarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini privind activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare ( Anexa nr.12 la Contractul de delegare pentru 
activitățile serviciului de salubrizare înregistrat sub nr.1/2013) in aria de delegare, in 
sensul: 
              Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini dezinsectie, dezinfectie, deratizare Lista 
materialelor si substantelor ce se folosesc pentru activitatile de Dezinsectie, 
Dezinfectie si Deratizare,va    
 de veni anexa nr 10 cu urmatorul continut:  
 „Substanţele ce se folosesc pentru activităţile de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi 
Deratizare  
 Se vor utiliza produse din grupa III şi IV de toxicitate care au aviz/certificat că 
pot fi plasate şi folosite pe piaţa în România, eliberat de către Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii. 
 Se vor utiliza dozele specificate în fişele de securitate/tehnice/de prezentare a 
produselor, achiziţionate conform legislaţiei în vigoare.” 
 2. Modificarea anexei 14- tarifele pentru activităţile delegate, din Contractul de 
Delegare nr.1/29.03.2013, tarifele aplicate pentru activitatea de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, anexa parte integranta din prezenta adresa.  
 In scopul respectarii principiului concurentei tuturor ofertantilor in cadrul 
procedurii achizitiei publice, se impune modificarea Caietului de sarcini privind 
activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu lista substantelor folosite pentru 
activitatile mentionate mai sus  si utilizarea produselor din grupa III şi IV de 



   

toxicitate care au aviz/certificat că pot fi plasate şi folosite pe piaţa în România, 
eliberat de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide care funcţionează pe 
lângă Ministerul Sănătăţii. 
 Se vor utiliza dozele specificate în fişele de securitate/tehnice/de prezentare a 
produselor, achiziţionate conform legislaţiei în vigoare.” 
 La adresa de inaintare, formulata de catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara  Salubris Dolj nu au fost anexate inscrisuri din care sa rezulte 
oportunitatea si legalitatea urmatoarei operatiuni, motiv pentru care nu poate fi 
mandatat Primarul municipiului Craiova sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei 
urmatorul punct:  
 Modificarea anexei 14- tarifele pentru activităţile delegate, din Contractul de 
Delegare nr.1/29.03.2013, tarifele aplicate pentru activitatea de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, anexa parte integranta din prezenta adresa.  
 Potrivit art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor 
prevăzute la art. 16, alin. 2, lit. i-k și art. 16. alin. 3, lit. k-n nu pot fi votate de 
reprezentanții asociaților, decât în baza unui mandat special acordat expres în 
prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
 În conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. m, Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj” aprobă Caietul de sarcini și 
Regulamentul serviciilor pentru întreaga arie de delegare. Potrivit prevederilor art. 1, 
alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 din H.G. nr. 855/2008 pentru 
aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în cazul în care 
reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale 
a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al 
unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii 
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 
 La adresa de înaintare mentionata mai sus, formulată de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” privind modificarea anexei nr.14 din 
Contractul de Delegare nr.1/29.03.2013, tarifele aplicate pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,  nu au fost fundamentate potrivit Odinului 
A.N.R.S.C. nr.109/2007, și pe cale de consecinta  nu poate fi promovat un proiect de 
hotărâre in acest sens. 
  Faţă de cele menţionate mai sus, fiind indeplinite conditiile de legalitate si 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 

− mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu 
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Dolj următoarea 
ordine de zi cu privire la modificarea  Caietului de sarcini privind 
activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare parte componenta a 
Contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 dupa cum urmeaza: 

− excluderea din anexa nr.1 a Listei materialelor si substantelor ce se folosesc 
pentru activitatile de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare. 

− completarea cu o noua anexa privind stabilirea substantelor identificate in 
anexa la prezenta hotarare. 



   

 - mandatarea Administratorului Public al Municipiului Craiova – domnul Radu 
Cosmin Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care Primarul 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj” . 
 
 
    

Director Executiv,  
Serviciul A.M.S.U.P, 

Delia CIUCĂ Gabriel GHENOVICI 
  
  

 Vizat de legalitate, 
Nicoleta BEDELICI 

Întocmit, 
inspector Liviu TROACĂ 
expert  Mircea MARIAN 
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