
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   

       PROIECT   
      HOTĂRÂREA NR.______ 

privind modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din  data 

de 10.02.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.22791/2022, raportul nr.22796/2022 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.25732/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
tarifelor privind desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului 
nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, 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 şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

    Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, se 
modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.446/2019. 

      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 

 



   

                                                                                                      
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 22791/01.02.2022 
 
                                                                                                                       

 
 
 

 

                                             REFERAT DE APROBARE 
                          privind  majorarea tarifelor    aferente Serviciului de 
                    Gestionare a Câinilor fără  Stăpân din Municipiul Craiova 

 
 

  
   
     
     Prin H.C.L nr.417/2011, s-a aprobat Contractul de delegare a serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân cu nr.199265/2011 din Municipiul Craiova cu atribuire 
directă  către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
     În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Caietul de sarcini al acestui 
serviciu, tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului vor fi stabilite prin 
Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator si avizate de 
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Operatorul are 
dreptul să propună beneficiarului, stabilirea, modificarea si ajustarea periodică a 
tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. Tarifele se vor 
stabili, modifica şi ajusta conform legislaţiei în vigoare şi vor fi supuse spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
    S.C.Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată cu nr.1102/04.01.2022, 
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consilului Local al Municipiului Craiova în 
luna ianuarie 2022, modificarea tarifelor pentru Serviciul de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân. 
    Modificarea tarifelor pentru Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân are la bază 
aspecte de natură economică respectiv prin H.G. nr.1071/04.10.2021 , salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte 
adaosuri, se stabileşte  la 2550 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 
ore. 
  În acelaşi timp cheltuielile aferente activităţilor specifice s-au făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrefianţi, medicamente, materii prime şi 
materiale, utilităţi, energie, apă, şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în 
vigoare, a cheltuielilor cu munca vie  care s-au majorat din 2019 până în prezent. 
     Având în vedere cele de mai sus precum și prevederile O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 
   -Aprobarea majorării tarifelor propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L., privind 
desfăşurarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân; 



   

  -Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.3 la  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr .417/2011; 
 - Încetarea efectelor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.446/2019; 

 
  

  , 
 
 
 
                                                                              Se aprobă 
                                                                   Primar, 
                                                         Lia-Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
 
 
                   Director Executiv,                                                                  
                       Delia CIUCĂ   
    Îmi asum responsbilitatea  privind realitatea 
     şi legalitatea  întocmirii  înscrisului                     
   Data:                                                                                           
   Semnătura:           

 
          Director Executiv Adjunct,   
               Alin GLĂVAN 
     Îmi asum responsbilitatea  privind realitatea 
      şi legalitatea  întocmirii înscrisului  
      Data:                                                                                           
      Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                          
                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.22796/01.02.2022                                                                         
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                          
 
                                                           Raport de  Specialitate 
                        privind  modificarea tarifelor aferente Serviciului de Gestionare 

a Câinilor  fără Stăpân din Municipiul Craiova 
 
 
 
 
 
Potrivit prevederilor art. 2, lit. M din H.G. nr. 1059/2013 privind Normele 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul de gestionare a 
cainilor fara stapan este definit ca fiind serviciu de utilitate publică, înfiinţat la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condiţiile 
legii, de consiliul local în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale. 
    Prin H.C.L nr.417/2011, s-a aprobat Contractul de delegare a Serviciului de 
Gestionare a Câinilor fără Stăpân cu nr.199265/2011 din Municipiul Craiova cu 
atribuire directă  către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în 
Anexa nr. 3 tarifele pentru desfăşurarea serviciului. 
În conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 20 din Caietul de sarcini referitor la 
desfăşurarea activităţii de Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, în Municipiul 
Craiova,    tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului vor fi stabilite prin 
hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de 
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Operatorul are 
dreptul să propună beneficiarului, stabilirea, modificarea şi ajustarea periodică a 
tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. Tarifele se vor 
stabili, modifica şi ajusta conform legislaţiei în vigoare şi vor fi supuse spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     S.C.Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată cu 
nr.1102/04.01.2022, introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consilului Local al 
Municipiului Craiova în luna ianuarie 2022, modificarea tarifelor pentru Serviciul de 



Gestionare a Câinilor fără Stăpân.   
       Modificarea tarifelor pentru Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân are la 
bază aspecte de natură economică respectiv prin H.G. nr.1071/04.10.2021 , salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri 
şi alte adaosuri, se stabileşte  la 2550 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
167,33 ore. 
       În acelaşi timp cheltuielile aferente activităţilor specifice s-au făcut pe baza 
consumurilor normate de combustibil, lubrefianţi, medicamente, materii prime şi 
materiale, utilităţi, energie, apă, şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în 
vigoare, a cheltuielilor cu munca vie  care s-au majorat din 2019 până în prezent. 
        Având în vedere cele de mai sus fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum şi prevederile  O.UG.nr.57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările și complementările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al  
          Municipiului Craiova următoarele: 

1. Modificarea tarifelor propuse de SC Salubritate Craiova SRL, privind 
desfăşurarea Serviciului de gestionarea câinilor fără stăpân, în forma anexată la 
prezentul raport; 

2. Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.3 la  Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr .417/2011; 

3. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.446/2019. 

 
 
 
 
                          Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciucă Alin Glavă n 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
                    Șef Serviciu, 
                     Alina Marin 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data 
Semnă tura 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
insp. Mariana Neagoe Curelaru 

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

 Întocmit, 
Consilier Nela Mita 

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



                                      



   

 
 
 
 
 
 

 
                       

  Anexa   
 

       
        CENTRALIZATOR TARIFE  PENTRU SERVICIUL DE GESTIONARE A 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI 
                                                                                                                 2022 
          

Nr. 
crt 

          Activitate U.M. Tarif fără 
T.V.A 
 Nou 

Tarif 
fără 

T.V.A 
  Vechi 

1 Capturare câini Lei/câine 154,20 126,06 

2 Cazare câini comunitari-adăpost Breasta Lei/câine/zi 26,49 17,83 

3 Adopție la distanță-cazare adăpost Breasta Lei/câine/zi 26,49 17,83 

4 Tarif Servicii medicale 
(microcipare,deparazitare,sterilizare,vaccinare
,RECS,euthanasiere,etc.) 

Lei/zi 346,53 0,00 

5 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - lucrat 

Lei/oră 110,10 82,14 

6 Autospecializată FIAT la 
capturare câini - asteptare 

Lei/oră 68,95 53,24 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25732/03.02.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 22791/01.02.2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 22796/01.02.2022 al Direcției Servicii Publice -  
Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân; 

 H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 

 H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

 H.C.L. nr. 417/2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de ecarisaj din municipiul Craiova; 

 H.C.L.nr. 446/2019 privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L; 

 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 majorarea tarifelor aferente Serviciului de Gestionare a                                    
Câinilor  fără Stăpân din Municipiul Craiova. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu    consilier juridic Diana-Mihaela Dimian 
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 03.02.2022         Data 03.02.2022              
Semnatura          Semnatura    
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