
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                        PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ 

de participare, a contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare în municipiul Craiova, către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L. 

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

26.02.2015; 
          Având în vedere raportul nr.26777/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de 
participare, a contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare în municipiul Craiova, către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L.;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.717/2008 
aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru 
a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Hotărârii Guvernului 
nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
prevăzute în 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;  
           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.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de 

participare, pentru o perioadă de 6 luni, a contractului de delegare pentru activităţile 
de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Craiova, către S.C. Salubritatea 
Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin 
procedura licitaţie publică deschisă. 

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              SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
 



                                                                                                        
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
 
Nr. 26777/17.02.2015                                                                                 
                                                            
           Se aprobă 
              Primar, 
          Lia Olguţa Vasilescu 

 
RAPORT 

 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, republicată, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă 
exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 
monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice precum şi administrarea şi 
exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente 
sistemelor de utilităţi publice, iar potrivit prevederilor alin.3 lit.d, în exercitarea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă hotărări în legatură cu, alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi 
publice şi darea în administrare sau, dupa caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice 
destinate furnizării/prestării acestora. 
 În conformitate cu prevederile art. 30 din actul normativ mai sus menţionat, organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  pentru serviciile de 
utilităţi publice se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar, iar alegerea 
procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 
realizează prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. 
 Documentatia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, potrivit prevederilor art. 
30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele: regulamentul 
serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat. 
Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice 
serviciului delegat se elaborează şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale pe baza 
regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru 
corespunzatoare serviciului delegat. 
 Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/2014, s-a aprobat 
gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova şi atribuirea prin procedura licitaţie 
publică deschisă a contractului de legare a acestei activităţi, precum şi componenţa colectivului 
de coorodonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare şi componenţa comisiei 
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj 
şi a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova. 
 Potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 litera c din H.G. nr. 717/2008, pentru aprobarea 
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de 
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atribuire a contactelor de delegare a gestiunii serviciului/activităţii să cuprindă, în cazul licitaţiei 
publice deschise şi proiectul contractului de delegare. 
 Documentaţia de atribuire pentru acest contract a fost publicată în SEAP şi a primit 
acceptul A.N.R.M.A.P., urmând ca în data de 25.03.2015 să aibă loc deschiderea ofertelor 
pentru atribuirea contractului. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 23777/11.02.2015 S.C. 
CORAL IMPEX S.R.L. înştiinţează autoritatea contractantă – Municipiul Craiova despre faptul 
că a contestat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor procedura de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţiilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, iar în urma contestaţiei consiliul a dispus 
suspendarea procedurii până la finalizarea în fond a contestaţiei. 
 Având în vedere că la acest moment autoritatea locală nu are încheiat un contract de 
delegare a activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, cu un 
operator licenţiat,  şi pentru a preveni şi combate apariţia insectelor, căpuşelor şi rozătoarelor, se 
impune organizarea unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare, în scopul atribuirii pe o perioadă de 6 (şase) luni a contractului de delegare a 
gestiunii pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, dar nu mai târziu de data 
atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin procedura licitaţie publică deschisă. 
 Atribuirea contractului prin procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare respectă prevederile art. 122, lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, situaţia de necesitate fiind dată de preîntâmpinarea aparației 
căpușelor, omozilor, rozătoarelor 
 Perioada de 6 luni pe care se doreşte încheierea contractului este apreciată ca fiind 
perioada necesară organizării procedurii de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de 
delegare. Întrucât prin contractul de delegare se concesionează prestarea unui serviciu, 
desfăşurarea procedurii de atribuire se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 71/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 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. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova atribuirea  prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de participare, pentru o 
perioadă de 6 (şase) luni a contractului de delegare pentru activităţile de de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare, către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai tarziu de data atribuirii 
contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

 
Director Executiv Adj,  

Alin Glăvan 
 


