
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
         PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 

municipiul Craiova 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015. 
 Având în vedere raportul nr.88315/2015 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se 
propune modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
municipiul Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.19, 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 modificarea art.5 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

ecarisaj din municipiul Craiova şi va avea următorul conţinut: 
           „Art.5. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj se prelungeşte 

cu o perioadă de 6 luni de la data semnării actului adiţional de către părţi, dar nu 
mai târziu de data atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
ecarisaj prin procedura – licitaţie publică deschisă”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contratactul de delegare al gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul 
Craiova. 

Art.4. 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, PT.SECRETAR, 

 



Lia – Olguţa VASILESCU 
 

 

  Ovidiu MISCHIANU 

                                                                                                              
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 88315/16.06.2015 
 
                                                                 Aprobat ,                                                
          PRIMAR 
                                                                                                          Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. g din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, serviciile de administrare a domeniului public şi privat ale unităţilor 
administrativ teritoriale sunt servicii de utilităţi publice. 
 Potrivit prevederilor art. 22 din acelaşi act normativ, gestiunea serviciilor de utilităţi publice 
poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune delegată, modalitatea de gestiune stabilindu-se prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. 
 Conform prevederilor art. 24, alin.1 din Legea nr. 5l/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, sistemele de utilităţi publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot 
fi date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul 
gestiunii directe, sau concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condiţiile legii, în baza 
hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. 
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. m din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările ulterioare, serviciul de ecarisaj este un serviciu de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 417/2011 s-a aprobat contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova către S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., contract ce are o durată de 49 de ani. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 267/2014 a fost aprobată 
modificarea prin actul adiţional nr 3 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
municipiul Craiova, contract de delegare care expiră la data de 20.12.2014. 
 Întrucât în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă, pentru atribuirea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare, s-a depus o singură ofertă, aceasta fiind neconformă şi 
inacceptabilă, Comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Raportul procedurii nr. 152628/24.10.2014 şi 
a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, urmând ca procedura de 
licitaţie publică pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a 
activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare să fie reluată. 
 Având în vedere că procedura de licitaţie a fost anulată şi pentru a nu ramâne fară operator 
pentru serviciul de ecarisaj, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
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următoarele:  
 - modificarea art. 5 din contractul de delegare a serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, 
care va avea următorul conţinut “Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj se 
prelungeşte cu 6 luni de la data semnării Actului Adiţional de către părţi, dar nu mai târziu de data 
atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj prin procedura – licitaţie publică 
deschisă” 
  - împuternicirea  Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional, în forma anexată 
la prezentul raport. 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr.417/2011. 
 
 
 
 
 
 

Director Executiv Adjunct, 
Alin GLĂVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          
 

        ANEXĂ LA H.C.L. NR._________ 
                                               
 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

ECARISAJ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 
 

 
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi,_____________ între: 
 
 
 
1.Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, 
CUI 4417214, prin Primar, pe de o parte, şi 
 
2.S.C. Salubritate Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.129A, CUI 
RO27969145, J16/136/2011, reprezentată prin administrator Popescu Cristian Stefan, 
pe de altă parte, 
 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.417/2011 
prin care s-a aprobat atribuirea către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, contract înregistrat 
sub nr.119265/28.12.2011. 
 Părţile prezentului act adiţional convin modificarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, contract înregistrat sub 
nr.119265/28.12.2011. 
 
,după cum urmează: 
 
Art.1. La art.5, Cap.IV DURATA CONTRACTULUI din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, contract înregistrat sub 
nr.119265/28.12.2011, se modifică,  având următorul conţinut: 
“Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj se prelungeşte cu 6 luni de 
la data semnării Actului Adiţional de către părţi, dar nu mai târziu de data atribuirii 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj prin procedura – licitaţie 
publică deschisă. 
 
Art.2. Celelalte articole din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj 
din municipiul Craiova, contract înregistrat sub nr.119265/28.12.2011, rămân 
neschimbate. 
 

   



Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi ……….., în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
ecarisaj din municipiul Craiova, contract înregistrat sub nr.119265/28.12.2011. 
 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Craiova               S.C. Salubritate Craiova  S.R.L.  
 
                  Primar,                                                             Administrator 
       Lia Olguta Vasilescu                                           Eliza Mădălina Peța 
 
 
Director Executiv Direcţia Economico Financiară 
            Nicolae Pascu 
 
 
 
Director Executiv Direcţia Servicii Publice 
 
 
 
 
 
   Vizat pentru legalitate 
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