
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
         PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a 
municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare 

prin licitaţie publică 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2012. 
 Având în vedere raportul nr.142335/2012 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a 
municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin 
licitaţie publică;  

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1,alin.4 lit.d, art.7 alin.1 lit.b, art.23 
alin.2 şi 3, art.29 alin.2, art.31 (1) alin.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
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, modificată şi completată; 

   În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b,  art. 45 alin. 3, 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 ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a 

municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare 
prin licitaţie publică. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 

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

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
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                                                                                                                         Se aprobă, 
                                                                                                            Primar, 
                                                                                              Lia Olguţa VASILESCU 
    
 
 
                                                         R A P O R T 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.1, alin.2 din Legea nr. 51/2006  privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările  şi completările ulterioare, 
salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate publică . 
 Potrivit prevederilor art .23 , alin.2 respectiv, alin.3 din acelaşi act normativ, 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice se  organizează şi se realizează în modalitatea 
gestiunii directe sau a gestiunii  delegate, alegerea modalităţii de gestiune făcându-se 
prin hotărâri ale unităţii deliberative. 
 În prezent, în municipiul Craiova modalitatea de gestiune a serviciului de 
salubrizare este gestiunea delegată şi se realizează în baza contractului de delegare 
nr.28974/2012 atribuit către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare, cu respectarea art.122, lit.c din O.U.G. nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările 
ulterioare, contract care încetează la data de 1 martie 2013. 
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de prevederile art. 1, alin.4, lit.d 
respectiv art.7 , alin.1, lit.b din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora serviciile de 
utilităţi publice au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu din punct de 
vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Craiova aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de 
salubrizare al Municipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de 
delegare prin licitaţie publică şi împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să facă 
demersurile legale pentru desemnarea operatorului căruia i se va atribui contractul de 
delegare.   
 Propunem optarea pentru modalitatea de gestiune delegată , cu atribuirea 
contractului prin licitaţie publică deoarece : 
 1.În Municipiul Craiova la nivelul unităţii administrativ -teritoriale nu sunt 
înfiinţaţi operatori de drept public care să îndeplinească prevederile art.29, alin.2 din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 



 

completările ulterioare, cu privire la operatorii prin intermediul cărora serviciul de 
salubrizare poate fi gestionat prin modalitatea gestiunii directe.  
 2. Atribuirea contractului de delegare a serviciului de salubrizare, prin licitaţie 
publică este obligatorie întrucât, în conformitate cu prevederile art.31(1) alin.3, din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările  ulterioare, în cazul încetării din orice cauză a contractului de delegare a 
gestiunii unui serviciu de utilitate publică, atribuit direct, delegarea ulterioară a gestiunii 
acestuia se poate face numai prin licitaţie publică (în cazul serviciului de salubrizare, cu 
respectarea prevederilor 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 cu modificările ulterioare), situaţie în care municipiul Craiova se află în 
prezent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Director executiv ,                                                                      Şef serviciu, 
   Monica Nastasă                                                                       Marius Barcan 
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  vizat de legalitate, 
cons.jur. Alin Glavan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


