
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                                                       
            PROIECT 
  

                  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea 
şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023 

 

 

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

27.10.2021; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.174297/2022, raportul nr.176111/2022 
al Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.177274/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului 
în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2022-2023;  

În conformitate cu prevederile art.2 alin.1, alin.3 lit.g din Legea nr.101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, modificată şi completată şi ale 
Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 
                                               HOTĂRĂŞTE: 

  
 
  
Art.1.  Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023, 
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
Direcţia Servicii Publice           
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.174297/2022   
                   
    
 
     Referat de aprobare 
privind aprobarea  Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și 
combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023. 
 
 
  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.169291/28.09.2022, operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. solicită 
introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din luna octombrie „Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, 
prevenirea și combaterea poleiului”în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 
2022-2023. 
 În temeiul prevederilor art. 59 din Ordinul ANRSC 82/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare prin care a fost aprobat  Regulamentul-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, autoritatea administratiei publice locale, împreuna cu 
operatorul, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care 
constau în: 
 a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul 
localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
 b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
 c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 
 În conformitate cu prevederile art. 60 din Ordinul ANRSC 82/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare prin care a fost aprobat  Regulamentul-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie , programul de pregătire şi acţiune 
operativă în timpul iernii care va cuprinde cel puţin: 
 a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 
 b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi 
încărcare a zăpezii; 
 c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 
 d) lista străzilor  şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona  cu prioritate; 
 e) lista străzilor pe care se află obiectivele sociale (creşe, grădiniţe, cămine de 
bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ); 
 f) lista mijloacelor de comunicare; 
 g) lista persoanelor responsabile  de îndeplinirea programului, cu adresa şi 
numérele de telefon de la serviciu şi de acasa; 
 h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de 
canalizare şi a gurilor de scurgere; 
 i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; 



   

 j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;  
 k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
  Având în vedere  cele expuse mai sus, precum și prevederile  Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările si completările ulterioare, 
Ordinul ANRSC 82/2015 cu modificările şi completările ulterioare prin care a fost 
aprobat  Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor și Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările si 
completările ulterioare,  supunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova „Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea 
poleiului” în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023. 
 
 
 
  
 
 
 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
          
 
 
    
                                    

             
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 

 
 
 
 
                    

          
                               

 
 
 
          
 



   

 
 
 
 
             
             
             
         



   

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
Direcţia Servicii Publice           
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.176111/2022 

 

                        
 
 

Raport de specialitate  

privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, 
prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de   

iarnă 2022-2023. 
 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public 
de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 
administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în 
scopul salubrizării localităţilor  
 Potrivit prevederilor art. 2, alin. (3), lit. k) din actul normativ sus menţionat, 
activitatea de „curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” este o activitate a 
serviciului public de salubrizare.  
 În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit d) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local are atribuții în ceea ce privește gestionarea serviciilor de 
interes local. 

 Potrivit prevederilor art. 129 alin. (7)  lit n) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la alin (2) lit.d), Consiliul Local asigură, potrivit competenței 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind serviciile comunitare de utilități publice de interés local.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 s-a 
aprobat asocierea municipiul 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”.  



   

Prin Hotărârea nr. 55/26.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj, s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățare și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 
către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract înregistrat sub nr. 1/30.03.2021. 
 În conformitate cu prevederile art. 58 din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare prin care se aprobă  Regulamentul-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, operatorul care prestează activitatea de 
curăţare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control 
asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de 
iarnă.   
  Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în 
timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu 
autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile 
necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde 
măsuri:   
  -pregătitoare;   
 - de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;   
 - de prevenire şi combatere a poleiului.   
 În temeiul prevederilor art. 59 din Ordinul ANRSC 82/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare prin care a fost aprobat  Regulamentul-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, autoritatea administratiei publice locale, împreuna cu 
operatorul, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care 
constau în: 
 a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul 
localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
 b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
 c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 
 În conformitate cu prevederile art. 60 din Ordinul ANRSC 82/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare prin care a fost aprobat  Regulamentul-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie , programul de pregătire şi acţiune 
operativă în timpul iernii care va cuprinde cel puţin: 
 a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 
 b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi 
încărcare a zăpezii; 
 c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 
 d) lista străzilor  şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona  cu prioritate; 
 e) lista străzilor pe care se află obiectivele sociale (creşe, grădiniţe, cămine de 
bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ); 
 f) lista mijloacelor de comunicare; 
 g) lista persoanelor responsabile  de îndeplinirea programului, cu adresa şi 
numérele de telefon de la serviciu şi de acasa; 
 h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de 
canalizare şi a gurilor de scurgere; 
 i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; 
 j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;  



   

k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.169291/28.09.2022, operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. solicită 
introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din luna octombrie „Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, 
prevenirea și combaterea poleiului”în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 
2022-2023. 
 Având în vedere  cele expuse mai sus, precum și prevederile  Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată cu modificările si completările 
ulterioare, Ordinul ANRSC nr. 82/2015 cu modificările şi completările ulterioare prin 
care a fost aprobat  Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor și 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu 
modificările si completările ulterioare,  supunem spre aprobare  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova „Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea 
și combaterea poleiului” în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023 
conform anexei ataşată la prezentul raport.  
 
 
 
 
 Director Executiv,          Director Executiv Adj. 
    DELIA CIUCĂ          ALIN GLĂVAN 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data      Data              
Semnatura      Semnatura 
 
  
 
    

 
         Întocmit, 
       Liviu Troacă 

 Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea 
                 şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                 Data 
                                                             Semnătura 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

















































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 177274/ 10.10.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr.  174297/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 176111/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
 Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor; 
  H.C.L. nr. 242/2012 privind asocierea municipiului Craiova cu comuna Işalniţa şi 

comuna Vârvoru de jos în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”; 

 Hotărârea nr. 55/26.03.2021 a ADI Salubris Dolj; 
 Adresa S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 169291/28.09.2022; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
propunerea privind aprobarea Planului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea 

și combaterea poleiului în Municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023, în forma 
anexată raportului de specialitate nr. nr. 176111/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 10.10.2022         Data 10.10.2022              
Semnatura          Semnatura           
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