
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                              PROIECT 

                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze 
ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, 

spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț şi 

modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
10.02.2022.  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.22717/2022, raportul  nr.24625/2022 al 
Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.25675/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la 
modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț şi modificarea tarifelor pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare;  

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, Hotărârii 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, Ordinului 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 Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 privind stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2017 
referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, 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 Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și 

întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare,  conform  anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



   

 

 
Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, 
să voteze următoarea  ordine de zi, în şedinţa din data de 28.02.2022: 

  a) modificarea în mod corespunzător a contractului de delegare nr.1/30.03.2021; 
  b) modificarea în mod corespunzător a anexei nr.6 la  contractul de delegare 

nr.2/30.03.2021; 
  c) aprobarea actului aditional nr.1 la  contractul de delegare nr.1/30.03.2021 de 

modificare a tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea 
căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;  

   d) aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare nr.2/30.03.2021 de 
modificare a anexei nr.6, cu privire la tarifele activitații de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare. 

Art.4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 77/2021 si nr. 78/2021. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”  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.22717/                     2022  
 

Referat de aprobare 
               privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la modificarea 
tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, dar si 
modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 
          Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr 20952/31.01.2022, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, înaintează propuneri  în vederea mandatării reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj să aprobe și să voteze modificarea contractului de delegare nr. 
1/30.03.2021 și modificarea anexei nr. 6 a Contractului de delegare nr. 2/30.03.2021,   încheiate între ADI 
Salubris Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. referitoare la tarifele activităților delegate. 
 Totodată prin adresa menționată mai sus Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj 
solicită și aprobarea în cadrul Asociației a actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 
1/30.03.2021 și actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 2/30.03.2021. 
 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 și tarifelor, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autorităţile de reglementare competente.  
 Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ajustarea ori modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile 
administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate 
de A.N.R.S.C., iar structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât să acopere 
costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile 
curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze investiţiile de capital, să 
respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.  
 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. 
 Potrivit art. 21, alin. 1 din din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, hotărârile adunării generale care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat 
special prealabil, nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  
 Având în vedere cele de mai sus, precum si prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare dar și prevederile art. 129 alin. 2, lit. 
d coroborat cu prevederile alin.7 lit. n din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  



1. Modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheț;  
  2.  Modificarea tarifelor  pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
           3.Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, să voteze următoarea  ordine de zi: 

 -modificarea în mod corespunzător a contractului de delegare nr. 1/30.03.2021  
            -modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 6 la  contractul de delegare nr. 2/30.03.2021. 
           -aprobarea actului aditional nr.1 la  contractul de delegare nr. 1/30.03.2021 de modificare a 
tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;  

-aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare nr. 2/30.03.2021 de modificare a anexei 
nr. 6, cu privire la tarifele activitații de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 

4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
291/2021.  
 
 
 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
 
          
 Director Executiv,                Director Executiv Adj. 
    DELIA CIUCĂ          ALIN GLĂVAN 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea și 
legalitatea întocmirii acestui act oficial                                legalitatea întocmirii acestui act oficial  
Data       Data              
Semnatura       Semnatura 
 
 
            
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică  
Nr.24625/02.03.2022  
 
 

Raport de  specialitate 
               privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu 
privire la modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheț, dar si modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare.  
 
  
          Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 20952/2022, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, înaintează propuneri  în vederea mandatării 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Adunarea Generală a Asociaților 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să aprobe și să voteze modificarea 
contractului de delegare nr. 1/30.03.2021 și modificarea anexei nr. 6 a Contractului de delegare 
nr. 2/30.03.2021,   încheiate între ADI Salubris Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. referitoare 
la tarifele activităților delegate. 
 Totodată prin adresele menționate mai sus Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj solicită și aprobarea în cadrul Asociației a actului adițional nr. 1 la Contractul de 
delegare nr. 1/30.03.2021 și actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 2/30.03.2021. 
 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 și tarifelor, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autorităţile de 
reglementare competente.  
 Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori modificarea tarifelor/taxelor se face de către 
autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C. iar structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi 
stabilite astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel 
puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de 
salubrizare, să încurajeze investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia financiară a 
operatorului.  
   Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 77/2021 s-a aprobat 
modalitatea de gestiune directă pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Craiova și s-a aprobat mandatarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să 
atribuie direct către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a 
gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț.  



 În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj a atribuit către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
contractul de delegare, înregistrat sub nr.1/30.03.2021, pentru activitățile de măturat, spalat, 
stropit si întreținere a căilor publice precum și pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii 
de pe căile publice și menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.  
 Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 291/2021, s-a aprobat 
modificarea art 19. din contractul de delegare nr 1/30.03.2021 încheiat într Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., dar și mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dna. Alina Marin să voteze și să 
aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Dolj modificarea contractului de delegare și 
tarifele aferente activităților delegate. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2021 s-a aprobat 
modalitatea de gestiune directă pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din 
municipiul Craiova și s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj” ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către operatorul regional 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris Dolj a atribuit către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
contractul de delegare, înregistrat sub nr.1/30.03.2021, pentru activitățile de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare. 
  Fundamentarea cheltuielilor aferente activităților delegate s-a efectuat pe baza 
consumurilor normate de combustibili, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, energie, 
apă/gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie. 
 Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie este determinată de modificări privind : 

-Hotărârea Guvernului nr.1071/04.10.2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară în cuantum de 2550 Ron; 

- Negocierile dintre S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și Sindicatul Muncitorilor din S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. unde a fost aprobată majorarea valorii tichetului de masa de la suma 
de 15 Ron la 20 Ron și actualizarea salariilor în raport cu indicele de inflație începând cu data de  
01.01.2022. 

Fundamentarea cheltuielilor materiale este determinată de modificări privind: 
-prețul apei folosite la stropitul/spălatul străzilor luat în calcul este de 7,84 lei/mc; 
-prețul la materiale, piese de schimb, uleiuri, manopera reparații terți conform contracte, 

revizii tehnice terți, RCA, rovinieta, impozite și taxe, etc. 
- preț combustibil: motorina 4,90 lei/litru, benzina 5,29 lei 
-Pretul apei folosita la stropitul/spalatul strazilor luat in calcul este de 7,84 lei/mc 
-Pretul la materiale, piesele de schimb, uleiuri, manopera reparatii terti conform contracte, 

revizii tehnice terti, RCA, rovinieta, impozite si taxe etc. conform balantelor si documentelor 
atasate. 

-Pretul combustibilului conform facturilor: -motorina este de 4,90 lei/litru 
                                                                     -benzina este de 5,29 lei/litru 
In anul 2021 au fost scoase din functiune, valorificate si casate 4 buc tractor U650, 2 buc 

masina de imprastiat material antiderapant(sararita) si 6 buc greder semiputat utilaje proprii  SC 
SALUBRITATE CRAIOVA SRL. 

Investițiile realizate in anul 2021 de catre SC Salubritate Craiova SRL: 
-Automaturatoare demontabila , capacitate 7 mc-2 buc; 
-Cisterna cu sistem de pompare/spalare capacitate max 10000 l-1 buc; 
-Distribuitor material antiderapant-sararita capacitate 6 mc- 3 buc; 
-Sararita tractata capacitate 1,5 mc-2 buc; 



-Ansamblu perie frontala MAN – 1 buc. 
 În conformitate cu prevederile art. 2 din ordinul nr. 109/2007 A.N.R.S.C., tarifele trebuie 
să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităţilor specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, cât şi protejarea intereselor utilizatorilor. La stabilirea tarifelor s-au 
avut în vedere prevederile art. 4, lit. b din ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 care precizează faptul 
că stabilirea tarifelor constă în operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, 
conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru 
operatorii nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii 
pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele privind activităţile 
delegate pentru care se solicită aprobarea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, potrivit celor menţionate mai sus, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport.  
 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. 
 Potrivit art. 21, alin. 1 din din HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi 
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, hotărârile adunării generale care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este 
necesar un mandat special prealabil, nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza 
unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate 
precum si prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările 
şi completările ulterioare,  Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârea Guvernului nr.1071/04.10.2021 
privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, dar și 
prevederile Codului administrativ din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 
      1. Modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 

publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheț, potrivit anexei nr.1 la raport;  
  2.  Modificarea tarifelor  pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare,  potrivit 
anexei nr.2 la raport; 
           3.Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, să voteze următoarea  ordine de zi, în 
sedinta din data de 28.02.2022: 

 -modificarea în mod corespunzător a contractului de delegare nr. 1/30.03.2021  
         -modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 6 la  contractul de delegare nr. 2/30.03.2021. 
           -aprobarea actului aditional nr.1 la  contractul de delegare nr. 1/30.03.2021 de modificare a 
tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț;  

-aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare nr. 2/30.03.2021 de modificare a 
anexei nr. 6, cu privire la tarifele activitații de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 

4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 



Craiova nr. 77/2021 si nr. 78/2021.  
 
 
                          Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciucă Alin Glavăn 
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      
Semnătura 
   

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

Întocmit, 
insp. Mihaela Vlad 

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

 
Întocmit, 

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

 Întocmit, 
exp. Nela Mîță 

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



    Anexa 1la raport 

  
 

  

CENTRALIZATOR TARIFE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE   MATURAT, SPĂLAT, STROPIT ȘI 
ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE,  CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE 

CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU 
ÎNGHEȚ 

 
Nr. 
Crt 

ACTIVITATEA UM 
Tarif vechi 
fără TVA 

Tarif actualizat 
fără  TVA 

 1 Măturat manual carosabil și trotuare Lei/1000 mp 49,90 56,12 

 2 Întretinut manual curățenia pe carosabil și trotuare  Lei/1000 mp 24,84 27,41 

 3 Curățat rigola manual prin răzuire Lei/1000 mp 718,62 809,88 

 4 Colectare,transport și depozitare in rampa ecologica deșeuri stradale Lei/tonă 1043,44 1141,11 

 5 Măturat/aspirat mecanizat carosabil  Lei/1000 mp 32,67 33,77 

 6 Spălat carosabil  Lei/1000 mp 22,96 25,35 

 7 Stropit carosabil Lei/1000 mp 16,51 18,65 

 8 Curățat  manual zăpadă  alei și trotuare Lei/1000 mp 761,85 856,38 

 9 Curățat  mecanizat și împrăștiat material antiderapant alei si trotuare Lei/1000 mp 30,21 33,95 

 10 Curățat  mecanizat zăpadă cu utilaj cu lamă (pluguit) Lei/1000 mp 27,81 29,83 

 11 Împrăștiat material antiderapant cu utilaj multifuncțional Lei/1000 mp 36,70 40,31 

 12 Încărcat și transportat zăpadă sau material antiderapant Lei/mc 15,12 20,13 

           
 



                                                                                                                 Anexa nr. 2 la raport  

CENTRALIZATOR TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE,  DEZINFECȚIE, 
DERATIZARE 

 DEZINSECȚIE  UM 
TARIF 

VECHI   fără 
TVA 

TARIF 
ACTUALIZAT 

fără TVA 

TARIF 
ACTUALIZAT 

cu TVA 
LARVICIDARE Lei/Ha 886,10 957,06 1138,91 
DEZINSECȚIE TERESTRĂ Lei/Ha 250,59 270,02 321,32 
  DEZINSECȚIE INTERIOARĂ     

     -  ÎNTRE 50-1000 Mp(minim 50 mp) 
Lei/50 Mp 57,77 60,19 71,62 
Lei/Mp 1,16 1,20 1,43 

     -  ÎNTRE 1000-2.500 Mp 

Lei/1000 
Mp 

752,96 
799,77 951,73 

Lei/Mp 0,75 0,80 0,95 

     -  PESTE   2.500 Mp 

Lei/2500 
Mp 

1629,52 
1746,85 2078,76 

Lei/Mp 0,65 0,70 0,83 
  DERATIZARE     

    -  ÎNTRE 200-3.000 Mp(minim 200 mp) 
Lei/200 Mp 17,82 18,30 21,78 
Lei/Mp 0,09 0,09 0,11 

     -  ÎNTRE 3.000-10.000 Mp 

Lei/3000 
Mp 

176,16 
183,11 217,90 

Lei/Mp 0,06 0,06 0,07 
     -  PESTE  10.000 Mp Lei/HA 291,37 302,34 359,78 
  DEZINFECȚIE GENERAL UMANĂ     

     -  ÎNTRE 50-150 Mp(minim 50 mp) 
Lei/50 Mp 86,28 94,13 112,02 
Lei/Mp 1,73 1,88 2,24 

     -  ÎNTRE 150-500 Mp 
Lei/150 Mp 160,77 174,89 208,12 
Lei/Mp 1,07 1,17 1,39 

     -  ÎNTRE 500-1.500 Mp 
Lei/500 Mp 292,67 325,39 387,21 
Lei/Mp 0,59 0,65 0,77 

      -  PESTE   1.500 Mp 

Lei/1500 
Mp 

540,24 
590,59 702,81 

Lei/Mp 0,36 0,39 0,47 
IVECO DAILY - transport Lei/ora 127,97 133,52 158,89 
FIAT DUCATO - transport Lei/ora 109,88 115,45 137,38 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25675/03.02.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 22717/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul Administrarea 
si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 24625/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 Ordin 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

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

 HCL nr. 77/2021 privind aprobarea modalității de gestiune directă pentru activitățile de 
măturat spălat stropit și întreținerea căilor publice curățarea și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul 
Craiova; 

 HCL nr. 78/2021 privind aprobarea modalității de gestiune directă pentru activitățile de 
dezinsecție dezinfecție deratizare din municipiul Craiova; 

 HCL nr. 291/2021 privind modificarea contractului de delegare nr.1/30.03.2021 încheiat 
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 

 adresa ADI SALUBRIS DOLJ  nr. 20952-31.01.2022;  

 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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la 
modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea 
și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț si modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 
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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