
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT 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 extraordinară din 
15.02.2018.  
          Având în vedere raportul nr.23551/2018 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 Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, 
republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017 
de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârii Guvernului nr.846/2017 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
          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 cuantumul taxei speciale de salubrizare, instituită prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.424/2015, care se datorează de 
către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 



   

 

salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, dna. Alina Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
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 de modificare a anexei nr.14 la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013. 

  Art.5. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.4 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.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr. 4, punctul 29 din Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova 
nr. 485/2017, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.183/2013, nr.424/2015, nr.191/2017 şi nr.264/2017. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
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.23551/ 07.02.2018 

                          Se aprobă, 
                              Primar, 
                                                                                                              Mihail GENOIU 
         

 

 

                Avizat, 

              Viceprimar, 
                     Adrian COSMAN 
                          
 
  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.26 alin. 7 şi 8, din Legea 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 
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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 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. 

În conformitate cu prevederile 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 sau se modifică pe baza solicitărilor 
operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de 
reglementare competentă. 

Prin  Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/25.04.2013, 
191/25.05.2017 si nr. 264/27.07.2017, s-a aprobat atât introducerea unor tarife noi, 
cât şi modificarea tarifelor existente privind activităţile serviciului de salubrizare.   
  De asemenea, prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
504/21.12.2017, s-a aprobat majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor în 
Depozitul Ecologic Mofleni. 

Având în vedere faptul că, de la aceste fundamentări au intervenit modificări 
legislative cu impact asupra cheltuielilor cu munca vie, ori asupra unor elemente de 
cheltuieli, inclusiv reglementări juridice noi, care cad sub incidenţa prevederilor 
art.15 din Ordinul nr.109/2007, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
DOLJ  prin adresele nr. 336/30.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr. 5547/10.01.2018 şi nr.337/15.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 7396/15.01.2018, solicită mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  sa voteze şi să aprobe tarifele propuse în Adunarea 
Generală a Asociaţiei SALUBRIS  DOLJ, modificarea Anexei 14 „tarifele pentru 
activităţile delegate”, parte integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, 
precum  şi aprobarea Actului Adiţional 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 privind  modificarea 
Anexei nr. 14, dar şi adresa nr. 1437/30.01.2018, înregistrată la Consiliul Local sub 
nr.51/30.01.2018,  prin care SC Salubritate Craiova SRL  solicită aprobarea taxei 
speciale de salubrizare, anexând la acestea memoriu tehnico-economic justificativ, 
fişele de fundamentare şi centralizatorul tarifelor in care sunt prevazute elemente care 
conduc la cresterea tarifelor, dupa cum urmează: 

-  Prin H.G. nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată se prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe 
ţară, garantat în plată, care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1900 lei 
lunar, unde se va înregistra o creştere brută de 31,03%. Având în vedere faptul că 
ponderea salariaţilor care beneficiază de salariul minim pe economie al S.C. 



   

Salubritate Craiova S.R.L. este de 60%, conform organigramei, iar la  activitatea de 
salubrizare stradală ponderea acestora este de 86,68%, se impune ca tarifele pentru 
serviciile prestate să fie corelate cu prevederile legislative. 

- A fost emisă OUG nr.79/2017 de modificare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, prin care contribuţiile la bugetele  asigurărilor sociale de stat au trecut 
din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Angajatorul va suporta ca şi element 
de cheltuială nouă contribuţia asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25% aplicat 
la cheltuiala cu salariile. 
 - A fost emisă OUG nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care stabileşte ca 
unităţile care nu angajează persoane cu handicap, au obligaţia, conform art.78 alin.3, 
să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap. Raportând la fondul de salarii estimat pe anul 2018, s-a 
calculat un procent de 2,89% aplicat la cheltuiala cu salariile, intrucat specificul 
activităţii nu permite angajarea de personal cu handicap in activitatile de salubrizare, 
iar ca personal administrativ  ar trebui sa se angajeze 28 persoane cu handicap, adica 
aproximativ jumatate din personal.  

- Conform H.G. nr. 940/2017, pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin H.G. 
nr.215/2009, s-a hotărât în Contractul Colectiv de muncă 2017-2019, al SC 
Salubritate Craiova SRL, la art.24, alin.2, ca fiecare salariat, cu ocazia plecării în 
concediul de odihnă, are dreptul la o primă de vacanţă, acordată sub formă de 
voucher, în cuantum de 1450 lei pentru un salariat. 

Prin Actul Adiţional nr. 3/2017, la  Contractul Colectiv de muncă 2017-2019, 
s-a hotărât acordarea unui procent de 20%, adăugat la salariul de bază, astfel încât să 
fie acoperit transferul contribuţiilor de la angajator la angajat. 
 Astfel, raportat la cele de mai sus, prin toate reglementările juridice 
menţionate, cheltuielile suplimentare cu munca vie au condus la o creştere a tarifelor 
pentru activităţile de salubrizare, respectând prevederile ANRSC nr.109/2007. 

- Modificări preţuri combustibil, materiale, astfel: 
• Preţ motorină de la 3,77 lei/l, la 3,96 lei/l; 
• Preţ apă de la 5,53 lei/mc la 6,01 lei/mc. 

  
 De  asemenea,  operatorul solicita aprobarea unor tarife noi pentru decontarea 
lucrărilor efectuate de către cele 2 utilaje (DJ 46 SAL şi DJ 21 SAL), 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. 

Specificăm că utilajul multifuncţional  DJ 46 SAL poate presta şi operaţiunea 
de spălat carosabil, pe lângă operaţiunile efectuate până în prezent (transport deşeuri 
şi deszăpezire), fiind necesar pentru creşterea gradului de salubrizare  a domeniului 
public.  

 Utilajul Unimog U 300 – DJ 21 SAL, a prestat până în prezent operaţiuni de 
măturat pe timp de zi, dar, datorită condiţiilor de lucru mai eficiente pe timp de 



   

noapte, este necesară stabilirea unui tarif pentru prestarea acestora  şi pe timp de 
noapte. 
 Tarifele noi pentru care se solicită aprobarea de către Consiliul Local sunt 
prevăzute în anexa nr.1 la prezentul raport. Sunt tarife exprimate în lei/1000 mp şi în 
lei/ora, intrucât utilajele respective sunt folosite pe domeniul public. 

Totodată, prin adresa  nr. 51/30.01.2018, inregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită 
aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, care este prevăzut în anexa nr. 3 
la prezentul raport. 
 Menţionăm faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 424/2015 s-a aprobat şi instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează 
de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare 
din municipiul Craiova. 
 Prin Hotarârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr. 485/2017, s-au 
aprobat impozitele şi taxele locale, pentru anul 2018, iar în Anexa nr. 4 la punctul 29, 
se regăseşte şi taxa specială de salubrizare.  
      Concluzionând, modificarea unor tarife aprobate prin H.C.L. nr. 
183/25.04.2013, H.C.L. nr.191/25.05.2017 si  H.C.L. nr. 264/27.07.2017 privind 
activităţile serviciului  de salubrizare, are la bază  aspecte de natură economică şi 
legislativă, după cum urmează: 

− creşterea salariului minim brut pe ţară de la 1450 lei,  la 1900 lei 
începând cu 1 ianuarie  2018; 

− introducerea în structura tarifului a contribuţiei la bugetul de stat pentru 
persoanele cu handicap; 

− modificarea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor folosite  în  activităţile 
de colectare a deşeurilor şi salubrizare stradală; 

− creşterea preţului la combustibil– motorina - de la 3,77 lei/l la 3,96 lei/l; 
− majorarea preţului la apă de la 5,53 lei/mc la 6,01 lei/mc; 
− includerea voucherelor de vacanţă; 
− creşterea tarifului la depozitarea deşeurilor de la 21 euro/tonă cu TVA( 

17,65 euro/tonă fără TVA), la 19,27 euro/tonă fără TVA. 
 Tarifele pentru care se solicită modificarea, potrivit celor menţionate mai sus, 
sunt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul raport.  
        Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007,privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor, OUG nr.79/2017 de modificare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, OUG nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006,privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Contractul colectiv de munca 
pe anii 2017-2019 al S.C Salubritate Craiova S.R.L., adresele înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 5547/10.01.2018 si nr.7396/15.01.2018, prin care 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ”Salubris Dolj”, solicită  mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  sa voteze şi să aprobe 



   

tarifele propuse în Adunarea Generală a Asociaţiei SALUBRIS  DOLJ, modificarea 
Anexei 14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă a Contractului de 
delegare nr.1/29.03.2013, precum  şi aprobarea Actului Adiţional 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 privind  modificarea Anexei nr. 14, dar şi adresa nr. 1437/30.01.2018, 
înregistrată la Consiliul Local sub nr.51/30.01.2018,  prin care SC Salubritate Craiova 
SRL  solicită aprobarea taxei speciale de salubrizare, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

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

2. Aprobarea  modificării tarifelor existente pentru activităţile serviciului  
de salubrizare, potrivit anexei nr. 2  la prezentul raport. 

3. Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, instituită prin HCL 
nr.424/2015, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul 
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul 
serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.3 la prezentul 
raport. 

4. 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 în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile 
delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi 
practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.       

- Aprobarea actului adiţional 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, privind modificarea 
Anexei 14-„Tarifele pentru activităţile delegate”. 
 5.    Mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris  Dolj”,  ordinea de zi, în cazul în 
care reprezentantul Consiliului Local al  Municipiului Craiova nu poate participa la 
şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 
 6.    Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr. 183/25.04.2013, nr. 191/25.05.2017, nr. 264/27.07.2017 şi 
nr.424/26.11.2015. 
 7. Modificarea, în mod corespunzator, a anexei nr. 4, punctul 29 din 
Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova  nr. 485/2017. 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 
 

Alin GLĂVAN 
 

Vizat de legalitate, 
 cons. jur. Nicoleta BEDELICI 

Întocmit,              
   insp.  Liviu TROACĂ 
insp. Mihaela SORICĂ 



   

exp. Nela MÂŢĂ 
  

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

DENUMIRE U.M PRET UNITAR 

FARA 
TVA 

TVA 
19% 

TOTAL 

1 SPĂLAT – DJ 46 SAL Lei/1000 
mp 

11,92 2,26 14,18 

Lei/ora 33,53 6,37 39,90 

2 MĂTURAT  UNIMOG   U 300 
DJ -21 SAL    NOAPTE 

Lei/1000 
mp 

24,06 4,57 28,63 

Lei/ora 203,34 38,63 241,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
ANEXA NR. 2 LA RAPORT 

 
 

                      Tarife modificate pentru activităţile serviciului de salubrizare 
 

 
 
NR. 
CRT

. 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 
VECHI 

faraTVA 
FARA 
TVA 

TVA 
19% 

TOTAL 

1 MATURAT MANUAL CAROSABIL SI 
TROTUARE  

LEI/1000 
MP 

39,28 7,46 46,74 34,46 

LEI/ORA 25,53 4,85 30,38 22,40 
2 MUNCITOR LA CURATENIE FARA 

MATERIALE 
LEI/ORA 24,92 4,73 29,65 21,88 

3 INTRETINUT MANUAL CURATENIA PE 
CAROSABIL SI TROTUARE 

LEI/1000 
MP 

16,30 3,10 19,40 14,28 

LEI/ORA 25,26 4,80 30,06 22,13 
4 CURATAT MANUAL RIGOLA PRIN 

RAZUIRE 
LEI/MP 0,58 0,11 0,69 0,50 

5 ASPIRATOR FRUNZE LEI/ORA 33,53 6,37 39,90 29,78 
6 COLECTARE, TRANSPORT FARA 

DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI 

LEI/ORA 117,49 22,32 139,81 108,56 

7 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI- ASTEPTARE 

LEI/ORA 81,92 15,56 97,48 73,95 

8 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU 
AUTOCOMPACTOARE RPMaxity 5 SI 2 
DESERVENTI 

LEI/ORA 150,55 28,60 179,15 141,99 

9 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU 
AUTOCOMPACTOARE RPMaxity 5 SI 2 
DESERVENTI- ASTEPTARE 

LEI/ORA 108,43 20,60 129,03 74,37 

10 SPALAT CAROSABIL CU 
AUTOSTROPITOAREA DJ-09-SAL 

LEI/1000 
MP 

7,73 1,47 9,20 7,34 

LEI/ORA 132,87 25,25 158,12 126,04 
11 STROPIT STRAZI CU  

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL UNIMOG U404 
CU REZERVOR, DJ 04/05 SAL 

LEI/1000 
MP 

10,09 1,92 12,01 9,84 

LEI/ORA 176,65 33,56 210,21 172,35 

12 SPALAT CAROSABIL CU AUTOSPECIALA  
UNIMOG U 300 DJ-21-SAL 

LEI/1000 
MP 

11,24 2,14 13,38 10,92 

LEI/ORA 168,51 32,02 200,53 163,77 
13 MASINA DE SPALAT PAVIMENT LEI/1000 

MP 
32,22 6,12 38,34 29,17 

LEI/ORA 33,57 6,38 39,95 30,39 
14 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 

AUTOMATURATOARE COLECTOARE M10 
LEI/1000 
MP 

10,54 2,00 12,54 10,32 



   

SI RENAULT CU FAUN – DJ -19-SAL LEI/ORA 190,87 36,27 227,14 186,93 

15 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
MATURATOARE TRACTATA BRODSON SI 
TRACTOR U650 

LEI/1000 
MP 

8,59 1,63 10,22 8,32 

LEI/ORA 90,76 17,24 108,00 87,96 

16 TRACTOR U 650 CU 1 REMORCA LEI/ORA 70,38 13,37 83,75 67,91 
17 TRACTOR U 650 CU 1 REMORCA – 

ASTEPTARE 
LEI/ORA 31,76 6,03 37,79 30,18 

18 AUTOBASCULANTA 8135 FK ZHV 6,5 TONE LEI/ORA 60,45 11,49 71,94 58,05 
19 AUTOBASCULANTA 8135 FK ZHV 6,5 

TONE- ASTEPTARE 
LEI/ORA 32,19 6,12 38,31 30,61 

20 WOLLA  A 1801IF LEI/ORA 113,72 21,61 135,33 110,06 
21 WOLLA  A 1801IF- ASTEPTARE LEI/ORA 31,55 5,99 37,54 29,97 
22 TIH 445 IF LEI/ORA 86,37 16,41 102,78 84,28 
23 TIH 445 IF- ASTEPTARE LEI/ORA 46,59 8,85 55,44 45,07 
24 AUTOGRADER AG 180 LEI/ORA 110,34 20,96 131,30 107,72 
25 AUTOGRADER AG 180- ASTEPTARE LEI/ORA 55,92 10,62 66,54 29,77 
26 AUTOUTILITARA FIAT DJ-07-XWR, DJ-07-

XWP 
LEI/ORA 63,04 11,98 75,02 61,07 

27 AUTOUTILITARA FIAT DJ-07-XWR, DJ-07-
XWP- ASTEPTARE 

LEI/ORA 39,69 7,54 47,23 30,14 

28 COLECTAREA CADAVRELOR 
ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC 

LEI/ORA 24,92 4,73 29,65 21,87 

29 AUTOSPECIALIZATA AUTOFRIGORIFICA, 
DJ-14-SAL 

LEI/ORA 86,31 16,40 102,71 84,53 

30 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
AUTOMATURATOARE COLECTOARE 
GREEN MACHINE 

LEI/1000 
MP 

12,29 2,34 14,63 12,06 

LEI/ORA 149,88 28,48 178,36 147,09 

31 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ -22 –SAL 

LEI/ORA 129,88 24,68 154,56 127,33 

32 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ -22-SAL –ASTEPTARE 

LEI/ORA 84,31 16,02 100,33 82,95 

33 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ- 46- SAL 

LEI/ORA 151,99 28,88 180,87 149,53 

34 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL 
ABROLLKEEPER, DJ-46-SAL – ASTEPTARE 

LEI/ORA 106,67 20,27 126,94 105,39 

35 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL TRACTOR 
KIOTI,  DJ- 10- SAL 

LEI/ORA 55,06 10,46 65,52 53,06 

36 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL TRACTOR 
KIOTI,  DJ- 10- SAL- ASTEPTARE 

LEI/ORA 37,27 7,08 44,35 35,71 

37 SPALAT CAROSABIL CU AUTOSPECIALA 
MAN TGM , DISPOZITIV 6000L/DJ-22-SAL 

Lei/1000
mp 

10,63 2,02 12,65 10,21 

Lei/ora 182,59 34,69 217,28 175,35 
38 ASPIRATOR ELECTRIC GLUTTON Lei/1000

mp 
12,64 2,40 15,04 11,53 

Lei/ora 35,56 6,76 42,32 32,42 
39 MATURAT PERIAT CAROSABIL CU 

AUTOSPECIALA UNIMOG U 300-DJ-21-SAL 
LEI/1000 
MP 

22,61 4,30 26,91 21,87 

Lei/ora 191,16 36,32 227,48 184,89 
40 Colectare transport fara depozitare in 

rampa ecologica-deseuri stradale cu 
ISUZU 7 MC+2deserventi 

Lei/ora 130,59 24,81 155,40 122,49 

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

Lei/ora 109,54 20,81 130,35 102,01 

 



   

 
 
 
 
 

1 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
AUTOMATURATOARE COLECTOARE M 10 SI 
RENAULT CU FAUN – PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

10,91 2,07 12,98 10,68 

LEI/ORA 197,67 37,56 235,23 193,56 

2 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
MATURATOARE TRACTATA BRODSON SI 
TRACTOR U 650-PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

9,12 1,73 10,85 8,95 

LEI/ORA 96,44 18,32 114,76 94,59 

3 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI – PROGRAM 
NOAPTE 

LEI/ORA 135,04 25,66 160,70 124,87 

4 COLECTARE, TRANSPORT FARA 
DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA 
DESEURI STRADALE CU TRACTOR CU 1 
REMORCA SI 2 DESERVENTI – ASTEPTARE 
–PROGRAM NOAPTE 

LEI/ORA 99,47 18,90 118,37 90,26 

5 MATURAT MANUAL CAROSABIL SI 
TROTUARE-PROGRAM NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

47,54 9,03 56,57 41,91 

LEI/ORA 30,90 5,87 36,77 27,24 
6 INTRETINUT MANUAL CURATENIA PE 

CAROSABIL SI TROTUARE – PROGRAM 
NOAPTE 

LEI/1000 
MP 

19,76 3,75 23,51 17,40 

LEI/ORA 30,63 5,82 36,45 26,97 

7 MATURAT MECANIZAT CAROSABIL CU 
GREEN MACHINE-PROGRAM NOAPTE 

Lei/1000
mp 

12,85 2,44 15,29 12,60 

Lei/ora 156,66 29,77 186,43 153,72 

 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE U.M. PRET UNITAR TARIF 
VECHI 
fara 
TVA\lei 

FARA 
TVA 

lei 

TVA 
lei 

TOTAL 
lei 

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

Lei/pers. 
/luna 

7,07 1,34 8,41 6,60 

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

Lei/mc 76,08 14,46 90,54 71,05 

3 Colectarea si transportul deseurilor 
municipale 

Lei/mc 111,61 21,21 132,81 104,22 

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

Lei/mc 194,62 36,98 231,60 189,79 



   

5 Colectat, transportat, depozitat deseuri lemn Lei/mc 50,46 9,59 60,05 48,44 
 
   
 

ANEXA NR. 3 LA RAPORT 
 
 
 
Taxa specială de salubrizare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taxa specială de salubrizare, 
care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi 
juridice, în cazul prestaţiilor 
de care aceştia beneficiază 
individual, fără contract 
încheiat cu operatorii 
serviciului de salubrizare din 
municipiul Craiova 

                
Lei\persoana\luna pentru persoane fizice 

             
            8,41 
 

Lei\mc\luna pentru persoane juridice           90,54 

Lei/mc/luna pentru persoane fizice care 
exercita orice profesii cum sunt cele: 
medicale, de avocatură, notariale, de 
expertiză contabilă, de expertiză tehnică, 
de consultanţă fiscală, de contabil 
autorizat, de consultant de plasament în 
valori imobiliare, de arhitectură, de 
executare judecătorească, cele autorizate 
să execute lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei sau alte profesii asemănătoare, 
desfăşurate în mod autonom, în condiţiile 
legii, care nu au încheiat contract de 
prestări servicii cu S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

          90,54 
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