
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                                                       PROIECT        

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea 
administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare a 

liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017; 
          Având în vedere raportul nr.67772/2017 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea 
administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de 
finanţare pentru achiziţia de utilaje; 
           În conformitate cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul de mediu, modificată şi completată;  
          În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.3, lit. b şi e, art.37, 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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., desemnarea dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al societăţii, să iniţieze 
demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de 
utilaje. 

Art.2. Achiziţia utilajelor se va realiza din fondurile S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prin 
contract de leasing financiar. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihail Vlad şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
             VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                                                                    

                           Mihail GENOIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                  PT. PRIMAR, 
NR. 67772/17.05.2017                       Viceprimar 

   Mihail Genoiu     

                                                                                          

R A P O R T 

privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela ,reprezentantul Municipiului 

Craiova de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor desemnarea domnului Butari 

Mihai Vlad sa initieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finantare 

pentru achizitia de utilaje de catre SC Salubritate Craiova SRL,din fonduri proprii, 

prin contract de leasing financiar 
 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, 2 şi 3, lit. h) din Legea 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilitate publice, în exercitarea competenţelor şi 

atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative 

ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 

utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu   garantarea, în condiţiile legii, a 

împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea 

înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. 

Potrivit prevederilor art. 2, alin 1) şi 2) , art. 5, alin. 2), lit. a), c) şi e), precum şi 

art. 6, alin. 1), lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 

localităţilor, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de 

salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniu privind stabilirea programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii. 

Prin adresa nr. 7768/10.05.2017, S.C. Salubriatete Craiova S.R.L. ne solicită 

aprobarea accesării unor linii de finanţare pentru achiziţia de utilaje din fonduri 

proprii ale societăţii, respectiv achiziţia prin derularea unor contracte de leasing 

financiar şi mandatarea doamnei Rezeanu Marinela pentru a vota aprobarea 

leasingului în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
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potrivit Notei de Fundamentare (Raport privind starea parcului auto la SC Salubritate 

Craiova SRL) ataşate la prezentul raport. 

În conformitate cu art. 20 din Actul Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

astfel cum a fost modificat la 30.01.2015 prin hotărârea asociaţilor, Adunarea 

Generală a Asociaţilor are atribuţii privind hotărârea cu privire la contractarea de 

împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi realizarea investiţiilor, precum şi 

analizarea, modificarea şi aprobarea programului de activitate al societăţii. 

Prin nota de fundamentare menţionată mai sus, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

îşi propune achiziţia prin leasing financiar a următoarelor utilaje: Autocompactoare cu 

buncăr de colectare min. 7 mc, aspirator de frunze şi lamă pentru deszăpezire-1 buc. 

cu o valoare totală estimată de 910 mii lei fără TVA; Autocompactoare 20-22 mc- 2 

buc. cu o valoare totală estimată de 1.820 mii lei fără TVA şi Autoutilitară basculabilă-

4 buc. cu o valoare totală estimată de 728 mii lei fără TVA. Valoarea totală a liniei de 

creditare (leasing) este de aproximativ 3.458 mii lei fără TVA în conformitate cu 

ofertele ataşate la nota de fundamentare, costul final fiind suma dintre valoarea 

produsului şi procentul de 30%, însumând toate accesoriile aplicate valorii de 

referinţă. Perioada de rambursare este de minim 60 de luni.  

Facem precizarea că toate utilajele mai sus menţionate, ce constituite 

necesarul de utilaje al societăţii, ce fac obiectul leasingului, sunt cuprinse în Anexa nr. 

4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare aferentă bugetului de venituri 

şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017. 

SC Salubritate Craiova SRL este societate cu raspundere limitata iar potrivit legii 

31/1990 privind societatile comerciale si a actului constitutiv are ca organe de 

conducere Adunarea Generala a Actionarilor si Administrator,organe care au 

competente partajate potrivit legii speciale care reglementeaza organizarea si 

functionarea societatilor comerciale. 

Rezulta din economia legii 31/1990 (art.110 si urmatoarele) si din contractul de 

administrator al domnului Butari Mihai Vlad ca in derularea unor operatiuni avand ca 
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obiect accesare linii de finantare,competentele revin deopotriva si adunarii generale 

dar si a administratorului statutar. 

Contractul de leasing financiar prezinta avantajul utilizarii bunului cumparat si 

accesibilitatea SC Salubritatea Craiova SRL la mai multe surse de accesare a acestei 

operatiuni. 

Flexibilitatea contractului de leasing fata de nevoile consumatorului sunt date 

de optiunea de a renunta inainte de scadenta,posibilitatea reinnoirii prin perioade 

aditionale si optiunea de a achizitiona vehiculul la terminarea contractului. 

Un alt avantaj al leasingului este faptul ca utilizatorul poate finanta procent din 

pretul de achizitie iar gajul ca si garantie a operatiunii il poate constitui doar bunul 

cumparat. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi modificările legislative cu o majoră 

implicaţie în activitatea desfăşurată la nivel de unitate,necesitatea atingerii 

procentelor privind colectarea selectivă impuse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi solicitările U.A.T.-urilor de intrare în “Adi Salubris”, supunem spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1.Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela ,reprezentantul Municipiului Craiova 

de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor desemnarea domnului Butari Mihai Vlad 

sa initieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finantare pentru achizitia 

de utilaje. 

2.Achizitia utilajelor se va realiza din fondurile SC Salubritate SRL prin contract 

de leasing financiar. 

 
                 Director executiv,                    Şef Serviciu,                             Întocmit,  
                      Lucia Ştefan                     Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
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