
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
 PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR.______ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.07.2017.  
          Având în vedere raportul nr.97874/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi;  
          În conformitate cu prevederile art.8 alin.3 lit.k din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi nr.51/2006, republicată, art.1, alin.7 din Hotărârea Guvernului nr.742/2014 
privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, art.8 
alin.1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, 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 tarifele noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor existente pentru activităţile serviciului de 

salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 

           a) modificarea anexei nr.14 „Tarifele pentru activităţile delegate” la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013; 



   

 

  
 
            b) aprobarea actului  adiţional  la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele 

activităţi ale serviciului de salubrizare nr.1/29.03.2013. 
  Art.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.3 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

 Art.5. Începând cu data 01.07.2017, taxele prevăzute la punctele 1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 se suspendă, 
până la 01.01. 2019. 

  Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 şi nr.191/2017 
şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.100/25.08.2016. 

  Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl.Glăvan Alin, 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 
                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT. SECRETAR, 
                Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 

 
 



   

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 

 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

 Serviciilor de Utilitate Publică 

 Nr. 97874/18.07.2017           

          Se aprobă 

           Primar, 

                                                                                               Mihail Genoiu 

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

În conformitate cu prevederile  art. 8,alin. 3 lit. k din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 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 aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor si tarifelor, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autorităţile de reglementare 
competente. 
 Potrivit prevederilor art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 
din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi Statutul-cadru al 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 
şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi 
înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/2013, s-au 
aprobat tarifele pentru activităţile serviciului  de salubrizare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 100/25.08.2016, 
s-au aprobat tarifele pentru activitatea de dezinsectie. 
 Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 33/26.01.2017,  
s-a aprobat modificarea unor tarife privind activitatile serviciului de salubrizare.  
 Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 191/26.01.2017,  
s-a aprobat modificarea unor tarife privind activitatile serviciului de salubrizare.  

Potrivit art. 8 alin. 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează 
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sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile 
elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 3 lit. j. din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, Adunarea Generală  a Asociaţiei, cu 
privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea 
preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, pentru membrii asociaţi, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente. Aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor se va face de către ADI numai în 
condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate administrativ 
teritorială  implicată.  
 Operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a fundamentat şi a solicitat tarife 
noi pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor din construcţii şi deşeurilor 
din lemn, având în vedere şi Contractul de preluare a amestecurilor de deşeuri de la 
construcţii şi demolări nr. 93/12.08.2014 incheiat intre S.C. Romfer Trans S.R.L. si 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Aceste tarife au fost fundamentate în vederea 
reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în depozitul ecologic Mofleni. 
 De asemenea,  operatorul a achizitionat utilaje noi pentru desfasurarea 
activitatilor de salubrizare, ceea ce impune stabilirea unor tarife noi pentru decontarea 
lucrarilor efectuate de catre acestea, fundamentate pe baza cheltuielilor aferente, în 
funcţie de consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, utilităţi, materii prime şi 
materiale şi a preţurilor acestora în vigoare, dar şi a cheltuielilor cu munca vie. 
 Tarifele noi pentru care se solicită stabilirea sunt prevăzute în anexa nr.1 la 
prezentul raport.  

Modificarea unor tarife aprobate prin H.C.L. nr. 183/2013, H.C.L. nr.33/2017, 
H.C.L. nr.33/2017,H.C.L. nr.191/2017 si nr. 100/2016 privind activitatea de 
salubrizare, are la baza  aspecte de natura economica si legislativa, dupa cum 
urmeaza: 

− cresterea politelor RCA  cu 100%; 
− majorarea impozitului/taxei pe mijloacele de transport fata de anul 2013;  
− scaderea pretului la combustibil– motorina - de la 4,87 lei/L la 3,77 

lei/L- pret mediu pe anul 2016; 
− evolutia salariului minim pe economie de la 750 lei in anul 2013 la 1450 

lei in anul 2017; 
− modificarea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor  folosite  in  activitatea 

de colectare a deseurilor. 
 Modificarea tarifului privind activitatea de dezinsectie la interior, aprobata prin 
H.C.L. nr. 100/2016, survine ca urmare a contractului de furnizare pentru insecticide 
nr. 34/13.04.2017,  incheiat intre S.C. Salubritate Craiova SRL si  S.C. G&M. 2000 
SRL. 
 Tarifele pentru care se solicită modificarea, potrivit celor menţionate mai sus, 
sunt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul raport. 
 Totodată, avand in vedere prevederile  O.U.G. nr. 48/2017- pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, taxa incasata pentru 
deseuri inerte si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale prin 
depozitare, se va suspenda până la 1 ianuarie 2019, ceea ce impune suspendarea 
punctelor 1-4 din Anexa la H.C.L. nr. 33/26.01.2017, prin care s-a aprobat modificare 
tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare, in sensul suspendării plăţii 



   

acestei taxe către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa înregistrată la Primăria     
Municipiului Craiova cu nr. 95813/13.07.2017 , prin care Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, solicită revocarea art. 1 din Hotararea ADI Salubris 
Dolj nr. 25/27.01.2017, revocarea art. 2 din Actul Aditional nr. 10/27.01.2017, 
precum si modificarea Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte 
integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013 şi aprobarea Actului Adiţional 
de modificare a Anexei nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei  de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  nr. 1/29.03.2013, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Aprobarea tarifelor noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

2. Aprobarea  modificarii tarifelor existente pentru activităţile serviciului 
de salubrizare, conform anexei nr.2 

3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al  Municipiului Craiova, 
să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”,  următoarea ordine de zi: 
- Modificarea Anexei 14-„Tarifele pentru activitatile delegate”, din Contractul de 
delegare nr.1/29.03.2013, tarifele ce urmeaza a fi practicate de catre S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.       
- Aprobarea Actului Adiţional de modificare a Anexei 14 la contractul de delegare a 
gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre 
ale Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  nr. 1/29.03.2013. 
 4. Mandatarea domnului Alin Glăvan să aprobe şi să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomuitară „Salubris  Dolj”,  ordinea de zi, 
în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al  Municipiului Craiova nu poate 
participa la şedinţa adunării generale a asociaţiei. 
 5. Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 183/25.04.2013 si nr. 191/25.05.2017. 
 6.Începând cu data 01.07.2017, taxele prevăzute la punctele 1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 se suspendă, până la 
01.01. 2019. 
 7. Incetarea efectelor Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
100/25.08.2016. 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 
 

Alin GLĂVAN 
 
 

Vizat de legalitate, 
 cons. jur. Nicoleta BEDELICI 

Întocmit, 
        insp. Mariana Neagoe CURELARU 

          insp. Alina Maria MARIN 
  insp.  Liviu TROACĂ 
insc. Mihaela SORICA 

exp. Nela MÂTĂ 
  



   

 
                    ANEXA NR. 1 LA RAPORT 
 
 
 Tarife noi stabilite  pentru activitatile serviciului de salubrizare 
 
 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 

FARA 
TVA 

TVA TOTAL 

1 Colectare transport fara depozitare 
in rampa ecologica-deseuri stradale 
cu ISUZU 7 MC+2deserventi 

Lei/ora 122,49 23,27 145,76 

2 Colectare transport fara depozitare 
in rampa ecologica-deseuri stradale 
cu ISUZU 7 MC+2deserventi- 
ASTEPTARE 

Lei/ora 102,01 19,38 121,39 

3 Colectat, transportat, depozitat 
deseuri provenite din constructii -
asigurare trasabilitate 

Lei/mc 189,79 36,06 225,85 

4 Colectat, transportat, depozitat 
deseuri lemn 

Lei/mc 48,44 9,20 57,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
         
        ANEXA NR. 2 LA RAPORT 
 
 
 Tarife modificate  pentru activitatile serviciului de salubrizare 
 
 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 
VECHI 
fara 
TVA 

FARA 
TVA 

TVA TOTAL 

1 Colectare, transport si 
depozitare in rampa 
ecologica deseuri menajere 
de la populatie PERSOANE 
FIZICE/ASOCIATII 
LOCATARI 

Lei/persoana
/luna 

6,60 1,25 7,85 7,60 

2 Colectare, transport si 
depozitare in rampa 
ecologica deseuri menajere 
de la AGENTI 
ECONOMICI/INSTITUTII 
PUBLICE 

Lei/mc 71,05 13,50 84,55 89,96 

3 Colectarea si transportul 
deseurilor municipale 

Lei/mc 104,22 19,80 124,02 149,35 

4 Dezinsectie interioara cu 
vermorelul 

Lei/1000 
mp 

232,38 44,15 276,53 147,79 

5 Autoutilitara Fiat DJ07XWR, 
DJ07XWP 

Lei/ora 59,41 11,29 70,70 61,07 

6 Autoutilitara Fiat DJ07XWR, 
DJ07XWP-Asteptare 

Lei/ora 29,34 5,57 34,91 30,14 
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