
                                                                                                                                                    

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., ordinea de zi cu 
privire la demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanțare pentru 

achiziția de utilaje în sistem de leasing operațional 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 15.05.2018; 
          Având în vedere raportul nr.76093/2018 al Direcţiei Economico-Financiare şi 
Direcției Servicii Publice, precum și nr.76336/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi cu privire la demararea procedurilor de 
accesare a liniilor de finanțare pentru achiziția de utilaje în sistem de leasing operațional; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  
Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Ordinului 
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, art. 8 alin.1 și 2 din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, art.5, alin.2. lit.a), c), e),  
art.6 alin.1, lit.a) din Legea nr.101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 
localitatilor, art.150 pct.1 din Legea nr.31/1990, art.7 din Ordinul nr.82/2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;  

     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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., următoarea ordine de zi: 
a) aprobarea Studiului de oportunitate privind dobândirea în sistem de leasing 

operaţional, din fonduri proprii, a şase bucăţi autocompactoare noi, de 
capacitate minim 15 mc, norma de poluare Euro 6, de către S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 24 luni, cu o 
rată/chirie lunară fixă; 

b) aprobarea Caietului de sarcini privind procedura de achiziţie în sistem de 
leasing operaţional;  



                                                                                                                                                    

c) desemnarea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare 
pentru achiziţia de utilaje în sistem de leasing operaţional. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihai Vlad şi S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR, 

    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

NR. 76093/10.05.2018                                            Se aprobă, 
                      PRIMAR, 
                                                                                    Mihail Genoiu     

        
 
                             

              Avizat, 
                                                                                                    ADMINISTRATOR PUBLIC, 

         Sorin Manda                                                              

         
        

R A P O R T 
privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

desemnarea domnului Butari Mihai Vlad  să iniţieze demararea procedurilor de 

accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje 

în sistem de leasing operaţional 

   

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi 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. 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. 
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            În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 150 pct. 1, dacă bunurile ce 

urmează a fi achiziţionate au valoarea neta mai mare de 10 % din valoarea neta a 

activelor societăţii, este necesară obţinerea acordului asociaţilor şi emiterea unei 

Hotărâri AGA în acest sens. 

Ţinând cont de art. 7 din Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,   cu privire la accesul la serviciul de 

salubrizare,  sunt  menţionate următoarele: 

         -toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este 

organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu;   

-utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind 

serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară 

şi la clauzele contractuale;   

        -operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a 

serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje 

corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi 

al protecţiei mediului;   

      -operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea 

serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, 

cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare 

sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului. 

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. 

Contractul de delegare a gestiunii Nr.1 din 29.03.2013, conform căruia S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. prestează în calitate de operator  activităţile specifice 

serviciului public de salubrizare pe raza Municipiului Craiova.,  Art 4, Art. 14, lit. b); e); 

g); l); u); Art.107. ,lit l) din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de 

salubrizare în aria de delegare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Salubris 

Dolj’’, Anexa Nr. 13 la contractul de delegare, care impune o serie de obligaţii în 
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sarcina operatorului respectiv: indeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin 

contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul activităţilor de 

salubrizare, precum şi îmbunatăţirea continuă a serviciilor prestate. 

Potrivit adresei nr. 7604 din 10.05.2018, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune 

spre aprobare Consiliului Local al Municipiulu Craiova mandatarea doamnei Rezeanu 

Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. desemnarea domnului Butari Mihai Vlad  să 

iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de 

utilaje de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din fonduri proprii, prin contract de 

leasing operaţional. Scopul este înnoirea parcului auto al operatorului pentru a putea 

asigura continuitatea prestării serviciului de precolectare, colectare şi transport al 

deşeurilor atât de pe raza Municipiului Craiova cât şi de pe raza U.A.T-urilor membre 

ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Salubris Dolj’’. 

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

31/1990 privind societăţile comerciale şi a actului constitutiv are ca organe de 

conducere Adunarea Generală a Acţionarilor şi Administrator, organe care au 

competente partajate potrivit legii speciale care reglementează organizarea şi 

funcţionarea societăţilor comerciale. 

Rezultă din contextul Legii 31/1990 (art.110 şi următoarele), cât şi din contractul 

de administrator al domnului Butari Mihai Vlad, că în derularea unor operaţiuni având 

ca obiect accesare linii de finanţare, competenţele revin deopotrivă şi adunării 

generale dar şi a administratorului statutar. 

Urmare a acceptului primit din partea asociaţilor, a fost adoptată hotarârea 

A.G.A Nr. 20/26.06.2017, în urma căreia  ,,S.C Salubritate Craiova S.R.L’’, a demarat 

procedura de achiziţie de utilaje, în sistem de leasing financiar, prin licitaţie deschisă, 

respectiv a publicat anunţul de participare Nr. 179603, în data de 07.10.2017, pentru 

trei loturi, după cum urmează:  

Lot I – automaturatoare cu buncăr de colectare minim 7 mc, aspirator frunze şi 

lamă pentru deszăpezire – 1 buc;  
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Lot II – autocompactoare 20-22 mc – 2 buc;  

Lot III – autoutilitara basculabila 2 tone- 4 buc. 

În prezent, Lotul I - automaturatoare cu buncăr de colectare minim 7 mc, 

aspirator frunze şi lamă pentru deszăpezire – 1 buc si Lotul III – autoutilitară 

basculabilă 2 tone- 4 buc, au fost atribuite, în cazul Lotului I, utilajul fiind deja 

recepţionat de către societatea S.C. Salubritate Craiova S.R.L., iar bunurile descrise la 

Lotul III, urmează a fi livrate în termen de maxim 30 de zile de la data semnării 

contractului. 

Prin Raportul Nr. 19045/29.11.2017, Comisia de evaluare a decis anularea 

Lotului II- autocompactoare 20-22 mc – 2 buc, conform prevederilor Art.212 alin.1 lit c) 

din Legea 98/2016, pe motiv că societatea se află în imposibiliatea de a semna 

contractul de achiziţie ca urmare accelarării ritmului de implementare a 

Masterplanului de deşeuri la nivelul Judeţului Dolj. Motivarea a fost lipsa de 

oportunitate a investiţiei, cât timp nota de fundamentare ce a stat la baza solicitării, 

precum şi a obţinerii Hotarârii AGA a prevazut achiziţia în sistem de leasing financiar, 

cu o perioadă de rambursare de 60 de luni.  

S.C Salubritate Craiova S.R.L, chiar şi în contextul în care în prezent, una dintre 

componentele principale ale acestui proiect nu este finalizată, respectiv containere 

îngropate la nivelul Municipiului Craiova şi luând în considerare inclusiv perioada de 

mobilizare, estimează ca fiind extrem de puţin probabil ca implementarea SMID Dolj, 

sa dureze cinci ani, investiţia neputând fi amortizată, riscul în cazul unui leasing 

financiar fiind prea mare. 

În acelaşi context Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşurilor ECODOLJ, prin adresa nr. 453/29.12.2017, transmite spre ştiinţa S.C 

Salubritate Craiova S.R.L faptul că nu poate comunica data exacta a inceperii prestării 

activitaţii de catre noul operator desemnat, întrucât depinde de o serie de factori 

externi. 

Facem precizarea că în această perioadă, operatorul Salubritate Craiova a 

încercat şi epuizat toate variantele legale în vederea găsirii unei soluţii fără a fi nevoie 
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de contractarea unei finanţări externe. Solicită, astfel, prin adresa Nr. 5792/13.04.2018 

sprijinul Asociatiei ECODOLJ/Consiliului Judetean, în vederea încheierii unui contract de 

comodat/închiriere, pentru un număr de 2 autocompactoare, necesare în vederea 

realizării unui obiectiv comun, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale 

şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, doar până la implementarea faptică a ” 

Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor Ecodolj 

precizează prin Adresa-răspuns nr. 8560/07.05.2018,  faptul că solicitarea operatorului 

nu poate primi un răspuns favorabil, motivând că în urma procedurilor o altă firmă a 

adjudecat licitaţia organizată pentru colectarea deşeurilor în judeţ, toată infrastructura 

urmând a-i fi pusă la dispoziţie acestuia în momentul în care va începe operarea. 

Prin nota de informare întocmită în comun de către responsabilii de sector şi 

înregistrata la secretariatul S.C Salubritate Craiova S.R.L cu nr. 6685/27.04.2018, se 

aduce la cunoştinţă conducerii faptul că activitatea de colectare-transport deşeuri nu 

se mai poate desfăşura în mod eficient, motivând că parcul auto este deficient, uzura 

utilajelor determinând creştere considerabilă a timpilor alocaţi reviziilor/reparaţiilor, 

iar ritmicitatea de colectare de la generatori nu mai poate fi respectată. 

Ţinând cont de nevoia de înlocuire cel putin a utilajelor propuse spre casare şi de 

încadrare în indicatorii de performanţă stipulaţi în contractul de delegare, se impune 

achiziţionarea în regim de urgenţă a 6 utilaje de tip compactor, destinate colectării 

deşeurilor, cu  emisie CO2- Euro VI, capacitate de încarcare mimim 15 mc şi 0 km 

rulaţi/ore de funcţionare, prin achiziţie publică, în conformitate cu Legea 98/2016, în 

baza unui acord cadru/unor contracte pentru o perioada de 2 ani, având ca sursă de 

finanţare leasingul operaţional. 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la 

art. 7-definiţii, precizează la pct. 7 si pct. 8 urmatoarele: 

          pct. 7.Contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineşte 

cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
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a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul 

leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing 

produce efecte;  

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra 

bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;  

c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar 

valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre 

durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la 

durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente; 

 d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a 

bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing 

include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;  

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare 

sau egală cu valoarea de intrare a bunului;  

 

              pct. 8. - Contract de leasing operaţional - orice contract de leasing încheiat 

între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de 

proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu 

îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a 

bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este 

exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres 

restituirea bunului la momentul expirării contractului. 

 

              Referitor la contractele de leasing, art. 29 din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal, prevede: 

- în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca 

proprietar, în timp ce, în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate.  

- amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către 

utilizator, în cazul leasingului financiar, şi de către locator, în cazul leasingului 

operaţional, cheltuielile fiind deductibile. 



7 

 

- în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului 

operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing), potrivit prevederilor prezentului 

titlu. 

           În conformitate cu prevederile O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi 

societăţile de leasing coroborate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, prezentăm o 

scurtă comparaţie între Leasingul Financiar şi  Leasingul Operaţional. 

Aferent ambelor tipuri de leasing, T.V.A se factureaza lunar la nivelul ratei de 

leasing, ceeace ar însemna că nu mai este nevoie de contractarea unui alte linii de 

creditare, pentru plata T.V.A la intreaga valoare de achiziţie a bunurilor, cum este cazul 

finanţării prin credit bancar. 

 

Leasingul Operaţional: eficienţa financiară si mobilitate crescută. 

 Eficienta financiara provine din predictibiliatea care vine odată cu Leasingul 

Operaţional, fiind vorba despre un sistem de rate fixe, în cadrul unui contract de 

leasing fara avans. Acest lucru va permite gestionarea cu uşurinţă a resurselor, a 

cheltuielilor neprevăzute şi investiţiilor. Mobilitatea crescută se datoreaza faptului că 

firma de Leasing Operaţional este responsabilă cu efectuarea tuturor operaţiunilor 

necesare pentru remobilizarea utilajelor (programare la service, gestionarea actelor, 

preluare-predare), precum şi alte servicii stabilite de către părţi. 

În cazul Leasingului Financiar se percepe avans şi toate cheltuielile de întreţinere 

ale utilajului, împreuna cu timpul dedicate acestora revin Utilizatorului in totalitate. 

Managementul flotei este responsabilitatea Utilizatorului. 

Motivul principal, pentru care prima opţiune ar fi Leasingul Operaţional, se 

datorează economisirii pe termen lung a unei sume semnificative de bani (costul 

utilajului) şi externalizării costurilor aferentei flotei respective către o companie 

experimentată în astfel de procese. 

 

 

 



8 

 

Responsabilităţi/Atribuţii. 

Leasingul Financiar presupune faptul ca Utilizatorul este responsabil în întregime 

de mentenanţa şi managementul flotei preluate. Tot acesta este responsabil şi de 

gestionarea şi achitarea costurilor aferente unui vehicul: plata taxelor şi a asigurărilor, 

intreţinere şi reparaţii, schimbare anvelope, etc. 

Leasingul Operaţional constă în folosirea de către client a bunului finanţat fără 

să işi asume niciunul din riscurile aferente, utilajul, sau întreaga flotă ce formează 

obiectul contractului, precum şi toate serviciile sau cheltuielile necesare sunt 

responsabilitatea directă a firmei de Leasing Operaţional. 

 

Timpul. 

Leasingul Financiar - Finanţatorul se ocupă de actele iniţiale iar dupa primirea 

bunului, această sarcină cade în directă asupra Utilizatorului. În cazul unei defecţiuni 

sau accident, Utilizatorul este singurul responsabil pentru soluţionarea situaţiei, bunul 

putând fi imobilizat pentru o perioadă indelungată, situaţie în care tot utilizatorul 

trebuie să găsească o maşină pentru a o înlocui pe cea avariată. La sfârşitul 

contractului de finanţare şi după achitatea valorii reziduale, bunul îi revine 

Utilizatorului ca bun personal. 

Leasing Operaţional - Firma de Leasing Operaţional se ocupa de actele iniţiale, 

ulterioare şi finale, astfel încat Utilizatorul este scutit de birocraţie. În cazul unei 

defecţiuni sau accident firma de Leasing Operaţional intervine pentru a soluţiona orice 

problemă, reprezentanţii firmei fiind cei ce se vor ocupă  să programeze maşina 

prentru service, revizii, reparaţii, etc. 

 

Planificarea financiară. 

Leasingul financiar presupune in mod obligatoriu plata unui avans, de asemenea 

exista riscul ca rata sa creasca. Intrucat bunul apartine firmei de leasing, gestionarea 

resurselor financiare este ingreunata de posibilitatea aparitiei unor cheltuieli 

neprevazute (dobanda variaza in functie de fluctuatiile ROBOR). 
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Leasingul Operational prezinta avantajul unei ratefixe de la semnarea 

contractului de leasing fara avans. Utilajul si toate cheluielile aferente sunt in grija 

firmei de leasing, iar Utilizatorul are oportunitatea planificarii financiare mai eficiente, 

fara grija unor chetuieli neprevazute, fluctuatii de pret sau curs valutar, modificari de 

taxe sau impozite. 

 

          Beneficiile Leasingului Operaţional. 

- beneficii financiare – rate fixe şi avans zero, fapt ce presupune eliminarea 

cheltuielilor neprevăzute printr-un plan clar de rate şi deductibile în întregime, pe 

toata durata contractului; 

- bugetarea predictibila şi disponibilitatea de capital deoarece nevoile de 

mobilitate vor fi acoperite fără avans, printr-o rată fixa lunară, având la dispoziţie 

oricând eventualele resurse financiare gata pentru reinvestire. 

              - beneficii operaţionale: 

- înnoirea flotei. Prin leasing operaţional fără avans se faciliteaza alegerea exactă 

a bunurilor, adaptarea şi personalizarea acestora în funcţie de nevoile specifice de 

transport; 

- mobilizare asigurată prin serviciile de managenment ale societăţii de leasing 

financiar; 

- birocraţie redusă datorită implicarii firmei de leasing operaţional de 

documentele necesare finanţării, managementul flotei, revizii periodice sau reparaţii 

neprevăzute. 

 

Beneficiile Leasingului Financiar. 

Valoarea reziduală este nesemnificativă, astfel încat bunurile achizitionate pot fi 

cumpărate cu uşurinţă la finele contractului de leasing, iar în general rata lunară este 

mai mică valoric decât chiria lunară în cazul leasingului operaţional, lucru justificat prin 

lipsa anumitor servicii din cadrul ofertei leasingului financiar. 
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S.C Salubritate Craiova S.R.L menţionează că în catalogul electronic (SICAP) nu 

există referinţe despre achiziţionarea de autocompactoare în sistem leasing 

operaţional, drept urmare valoarea achiziţiei a fost estimată de către operator pe baza 

informaţiilor existente în piaţă referitor la modalitatea de calcul incidentă la leasingul 

operaţional. 

Preţul estimat al unui utilaj este de 90.000 euro, iar procentul valorii reziduale 

este estimat a fi de 30%. 
 

90.000 euro x 30% = 27.000 euro -  valoare reziduală 
 

Cheltuielile accesorii sunt estimate (taxele de inmatriculare, asigurările Casco şi 

RCA, lucrările de întreţinere, reparaţii, managementul anvelopelor, precum şi orice alte 

costuri incluse în rata <chiria> lunara fixă de leasing operaţional) a fi în valoare de 

aproximativ 1.000 euro lunar. 

90.000 euro – 27.000 euro = 63.000 euro 

63.000 euro + (1000 euro x 24 luni) = 87.000 euro    

<valoarea estimată  fără valoarea reziduală + cheltuieli estimate accesorii =  

baza de calcul estimată a ratelor> 

87.000 euro / 24 luni = 3.625 euro/luna/utilaj 

Total valoare estimată 6 autocompactoare = 2.432.520 lei fără TVA. 

Facem precizarea că valoarea estimată este una propusă, valoarea reală va fi 

obţinută după realizarea procedurii de achiziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii 

98/2016. 

Mergând pe ideea de a asigura flota necesară desfaşurării activităţii pentru o 

perioadă relativ scurtă, 24 luni, operatorul fiind condiţionat de implementarea 

Masterplanului la nivelul Judeţului Dolj, am analizat varianta unei linii de finanţare sub 

forma unui Leasing operaţional. 

            În condiţiile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, ulterior finalizării procedurii 

de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de achiziţie publică de produse, S.C 

Salubritate Craiova S.R.L, va prezenta asociaţilor spre aprobare, contractul în formă 
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finală şi va solicita Adunării Generale a Asociaţilor imputernicirea administratorului 

societaţii, Dl. Butari Mihai Vlad, să semneze toate documentele necesare . 

           

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana 

d-nei Rezeanu Marinela, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE 

CRAIOVA S.R.L. să voteze următoarele: 

1.  aprobarea Studiului de oportunitate privind dobândirea în sistem de 

leasing operaţional, din fonduri proprii, a şase bucăţi autocompactoare 

noi, de capacitate minim 15 mc, norma de poluare Euro 6, de către S.C. 

SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 24 luni, cu o 

rată/chirie lunară fixă; 

2.  aprobarea Caietului de sarcini privind procedura de achiziţie în sistem de 

leasing operaţional;  

3.   desemnarea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul “S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L.”, să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor 

de finanţare pentru achiziţia de utilaje în sistem de leasing operaţional. 

 
                                                DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
                                 DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 
                                          Lucia Ştefan                         Daniela Militaru                  
 
 
 
                                                       DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
                                                        DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 
                                                                   Alin Glăvan 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Întocmit, 

insp. Venus Bobin 
 
VB/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.76336/10.05.2018 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                              

Adresa nr. 7432 din 08.05.2018, a S.C.Salubritate Craiova S.R.L.prin care se propune 

spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea doamnei Rezeanu 

Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova de a vota in Adunarea Generala a 

Asociatiilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. desemnarea domnului Butari Mihai Vlad 

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

utilaje de catre S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din fonduri proprii, prin contract de 

leasing operational 

-In conformitate cu prevederile,Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,  Ordonanţa nr. 

51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Ordinul nr. 1802/2014 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate si prevederile legii 215/2001 

privind Administratia Publica Locala. 

-In temeiul art. 8 alin.1 si 2 din Legea 51/2006,1 si 2  privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, art. 5, alin.2. Lit.a),c),e),  art. 6 alin.1, lit.a) din Legea 101/2006 privind 

serviciul public de salubrizare a localitatilor,art.150 pct.1 din Legea 31/1990, art. 7 din 

Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare 

a localitatilor ,           

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic.  

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea Directiei Economico-financiara, Directia Servicii Publice, privind 

mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova de a vota in 

Adunarea Generala a Asociatiilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. desemnarea domnului 

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

pentru achizitia de utilaje de catre S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din fonduri proprii, prin 

contract de leasing operational. 

 

 Director Executiv      Intocmit,               

Ovidiu Mischianu                                     cons. Jur. Nefiru Georgeta 
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