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      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizare 

aeriană 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.04.2015; 

    Având în vedere raportul nr.61107/2015 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizare aeriană; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi Legii 
nr.101/2006, privind salubrizarea localităţilor, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, 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.l. Se aprobă tariful pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizare aeriană în 
cuantum de 128,10 lei/hectar. 

      Art.2.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 
  

 
 



 
 

                                                                                                   
 

 
                                                                                                              Se aprobă, 
DIRECŢIA  SERVICII  PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea     PRIMAR 
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 61107/23.04.2015                           Lia Olguța VASILESCU                               
 

RAPORT 

  În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea nr.51/2006, 
republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, salubrizarea localităţilor 
este un serviciu de utilitate publică. 

 Potrivit prevederilor art.8 alin.2, lit.d, din acelaşi act normativ, gestiunea serviciilor 
publice poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune delegată, modalitatea de 
gestiune stabilindu-se prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrative teritoriale. 

 În conformitate cu prevederile art.2 alin. 3 lit. k din Legea nr. 101/2006 privind 
salubrizarea localităților cu modificările si completările ulterioare, activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție si deratizare este o activitate a serviciului de salubrizare.  

 Conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, privind salubrizarea localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, 
activitatile specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza 
unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotarare a 
consiliului local. 

 Potrivit prevederilor art.6 lit. l din actul normativ sus menționat, una dintre 
atribuțiile autorității deliberative a autorității administrativ-teritoriale este de a stabili, 
ajusta ori modifica tarifele propuse de operator în conformitate cu normele metodologice 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
59955/21.04.2015, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. solicită aprobarea tarifului pentru 
activitatea de dezinsecție prin pulverizare aeriană. 

 Faţă de cele menţionate mai sus , supunem spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova, aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecție prin 
pulverizare aeriană in cuantum de 128,10 lei/hectar. 
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