
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

         PROIECT 

 

  HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi 

în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., din 
data de 16.08.2018 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.08.2018; 
          Având în vedere raportul nr.127775/2018 al Direcţiei Economico-Financiare şi 
Direcției Servicii Publice, precum și nr.127785/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., din data de 16.08.2018; 

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2, art.6 alin.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 
şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia, Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2018, Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing 
şi societăţile de leasing, art. 8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitati publice, art.2, art.5, alin.1, alin.2 lit.a), c) şi e), art.6 din Legea nr.101/2006 
privind serviciul public de salubrizare a localitatilor, art.150 pct.1 din Legea nr.31/1990, 
art.3 lit.d, art.7 alin.3 din Ordinul ANRSC 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., din data de 16.08.2018, ora 15,00, următoarea ordine de zi: 
a) aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pe anul 2018;  



                                                                                                                                                    

b) împuternicirea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să semneze contractul de achiziţie în sistem leasing 
operaţional, precum şi toate actele necesare, în vederea dobândirii de 
„autocompactoare cu capacitate de încărcare 15-16 mc – 6 bucăţi”, norma de 
poluare Euro 6, cu rată/chirie lunară fixă, pentru o perioadă de 24 de luni, cu 
ofertantul câştigător. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2018. 

     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. şi dl. Butari Mihai Vlad 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  
SERVICIUL BUGET 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                

NR.  127775/10.08.2018                Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU 
 
 
                                

 
         

 
 

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

pentru a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor  

a S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. din data de 16.08.2018 

 
 

           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 

economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si 

cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele 

administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub 

autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la 

primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării 

documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.  

Prin H.C.L. nr. 44/15.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota ordinea 

de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L  pe anul 2018 în Adunarea Generală a Asociaţiilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
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Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., prin adresa nr.  13625/09.08.2018, a transmis  propunerea 

de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.  

În conformitate cu actul constitutiv actualizat S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

propune spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor (Municipiul Craiova prin 

Consiliul Local Craiova, comuna Işalniţa prin Consiliul Local Işalniţa şi comuna Vârvoru 

de Jos prin Consiliul Local Vârvoru de Jos) rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2018. 

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2018, S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli, având 

în vedere factorii de influenţă asupra indicatorilor economico-financiari datoraţi unor 

evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

            În conformitate cu hotărârea A.G.A Nr. 27/18.05.2018, S.C Salubritate Craiova 

S.R.L a demararat procedura de accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de 

utilaje în sistem de leasing operaţional pentru a asigura continuarea prestării 

serviciului în întreaga arie deservită. 

             Astfel, în vederea semnării contractului de achiziţie în sistem  leasing 

operaţional pentru 6 autocompactoare cu capacitate de încărcare 15-16 mc cu 

ofertantul câştigător este necesar a se bugeta cheltuiala cu rata/chiria ce va fi plătită în 

anul 2018. 

                  În luna februarie 2018 prin Hotărârea AGA ADI SALUBRIS nr. 33/22.02.2018 

au fost aprobate tarifele modificate pentru activităţile serviciului de salubrizare, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi determinate în principal de 

creşterea salariului minim brut pe ţară de la 1.450 la 1.900 lei, dar şi de modificarea  

grilei de salarizare ca urmare a transferului contribuţiilor de la angajator la angajat 

(OUG 79/2017). Aceste tarife au fost aplicate începând cu luna martie 2018, ulterior 

aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli. 
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Având în vedere cele de mai sus S.C Salubritate Craiova S.R.L propune  

modificarea următorilor indicatori ai bugetului de venituri şi cheltuieli: 

          -Veniturile totale se majorează cu suma de 3.530 mii lei, respectiv de la 44.774 

mii lei la 48.304 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 7,88 %. Creşterea 

veniturilor este datorată aplicării tarifelor modificate începând cu martie 2018, 

creşterii veniturilor din activitatea de deszăpezire care, la data depunerii proiectului 

erau în sumă de 967 mii lei (la 28 februarie 2018), iar în luna martie, aceste venituri s-

au ridicat la suma de 2.858 mii lei, precum și realizării de venituri mai mari din 

activităţile de salubrizare stradală, respectiv măturat, stropit, întreţinut precum şi 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice întrucât aceste activități activităţi 

depind  factorii climatici. 

             -Cheltuielile totale se majorează cu suma de 3.234 mii lei, de la 44.680 mii lei la 

47.914 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 7,24 %. 

Menţionăm principalele elemente de cheltuieli propuse a fi rectificate în  

concordanţă cu creşterea veniturilor. 

             -Cheltuielile privind stocurile se majorează cu  995 mii lei, astfel: 

                     -Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu 1.135 mii lei în 

principal pentru materialul antiderapant care a depăşit estimarea iniţială dar şi pentru 

piesele de schimb datorită uzurii avansate a parcului auto şi consumabilelor pentru 

coloana auto (anvelope, acumulatori, etc.);  

                    - Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se suplimentează cu 114 mii lei, 

din care: 

                      -Cheltuielile cu chiriile cresc cu 251 mii lei întrucât în baza Hotărîrii AGA nr. 

27/2018 S.C Salubritate Craiova S.R.L. a demarat procedura de accesare a liniilor de 

finanţare pentru achiziţia a 6 autocompactoare în sistem de leasing operaţional. Astfel,  

este necesară prevederea sumei de 358 mii lei reprezentând contravaloarea 

ratei/chiriei pe  4 luni în anul 2018, conform cu propunerea financiară a ofertantului și 

în acelaşi timp diminuarea în trim. IV a sumei aferentă chiriilor datorate pentru 4 

autocompactoare către operatorul Ecocomtech SRL. 
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                 -Primele de asigurare RCA se diminuează cu 137 mii lei, având în vedere noul 

contract încheiat în martie 2018. 

         - Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi se majorează cu 959 mii lei, 

creştere influenţată şi de prestaţiile terţilor pentru deszăpezirea din martie. 

         - Cheltuielile cu alte impozite si taxe se majorează cu 9 mii lei. 

         - Cheltuielile totale cu personalul se majorează cu  990 mii lei, după cum 

urmează: 

                     -Cheltuielile cu salariile cuprinzând salarii de bază, sporuri şi bonificaţii 

cresc cu  109 mii lei. Pentru buna desfăşurare a activităţii, începand cu luna februarie 

2018, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a  angajat  80 lucrători pentru salubrizare stradală, 

pe perioadă determinată, ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor salariale.  

        -Cheltuielile cu bonusurile-cheltuieli sociale conform Contractului Coleciv de 

Muncă aplicabil, tichete de masă, vouchere de vacanţă- cresc cu 835 mii lei. Suma 

aferentă tichetelor de masă creşte cu suma de 273 mii lei întrucât la estimarea iniţială 

a fost luat în calcul numărul mediu de tichete pe salariat care s-au acordat în 2017.                      

                    Cheltuielile sociale acordate conform CCM şi în limita prevederilor art. 25 

din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,  se majorează cu 258 mii lei, având în vedere 

faptul că au fost acordate mai multe ajutoare de înmormântare, de naştere ori pentru 

boli incurabile decât cele estimate iniţial. 

                        Suma aferentă voucherelor de vacanţă se majorează cu 324 mii lei. 

                    -Cheltuielile aferente contractului de mandat cresc cu 43 mii lei  întrucât 

conform contractului de administrare, art.3, alin (4), administratorul are dreptul să 

primească o indemnizaţie lunară, ce se va plăti din bugetul SC Salubritate Craiova SRL, 

la nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar. 

               Suma de 43 mii lei reprezintă diferenţa calculată pentru anul 2018 între 

indemnizaţia prevazută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial şi 

indemnizaţia comunicată de Primăria Municipiului Craiova prin adresa nr. 

16227/05.02.2018. 

                   - Cheltuielile cu contributia asiguratorie cresc cu 3 mii lei . 
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                  Cheltuielile cu personalul au  crescut la nivel de indicator bugetar cu 3,82 % , 

crestere justificata  în condiţiile respectării prevederilor art. 58 din legea 2/2018 

privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

se încadrează la art.58, alin (1), lit.b) -nu înregistrează plăţi restante la 31.12.2017 şi 

nici nu a programat plăti restante pentru anul 2018. 

                     Alte cheltuieli din exploatare cresc cu 172 mii lei . 

 

                      Rezultatul brut este influenţat în sensul creşterii cu suma de 296 mii lei, 

de la 94 mii lei la 390 mii lei. 

                      Estimările pentru anii 2019 şi 2020 au fost majorate, atât la venituri cât şi 

la cheltuieli, întrucât au fost luate în calcul tarifele pentru activitatea de salubrizare 

aprobate prin Hotărârea AGA ADI SALUBRIS nr. 33/22.02.2018 fără a ține seama de 

impactul pe care îl va avea finalizarea implementarii SMID de catre ADI Ecodolj.   

 

Cheltuielile cu investiţiile estimate se suplimentează cu suma de 34 mii lei de la 

1.130 mii lei la 1.164 mii lei și sunt detaliate în anexa 4 fiind finanţate integral din 

surse  proprii (din amortizare, rezultatul reportat şi alte rezerve –repartizare profit 

reinvestit 2014 şi 2015). 

           Lista cu investiţiile propuse a se realiza în anul 2018 se modifica, astfel: 

       -la poziția -Automăturatoare DAF LF Scarab-dotată cu buncăr colectare min. 

7 mc, aspirator frunze și lamă deszăpezire-plaţi capital 2018 leasing valoarea 

scade de la 180 mii lei la 156 mii lei conform contract leasing financiar 

nr.30148985/22.02.2018; 

        -la poziția Autoutilitară basculabilă IVECO -4buc-plăţi capital 2018 leasing 

valoarea scade de la 110 mii lei la 93 mii lei conform contract leasing financiar 

nr.30145086/09.05.2018; 

       -se introduce poziția Remorci tractor-2 buc -75 mii lei; 
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În conformitate cu anexele 1, 2 şi 4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
44/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 44.774,00 +3.530,00 48.304,00 48.500,00 48.500,00 
CHELTUIELI TOTALE 44.680,00 +3.234,00 47.914,00 48.437,00 48.424,00 
PROFIT/PIERDERE 94,00 +296,00 390,00 63,00 76,00 
 

     Având în vedere prevederile: 

- art. 8. din Legea 51/2006 privind Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

- art. 2, art. 5 alin. 1, alin 2. lit a), c) şi e) , art. 6 din Legea 101/2006 privind 

Serviciul de Salubrizare a Localităţilor, coroborat cu dispoziţiile,  

-  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,  

- art 3 lit. d), art 7, alin 3 din Ordinul ANRSC Nr. 82/2015 - aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Contractul de delegare a gestiunii Nr.1/29.03.2013; 

- 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 sarcina operatorului 

respectiv: îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de 

delegare a gestiunii, precum şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor prestate; 

- Ordonanţa Guvernului Nr. 51/ 1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile 

de leasing . 

- Art. 150 alin. (1)  din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotarăre A.G.A Nr. 27/18.05.2018. 

        Prin adresa Nr. 7432/08.05.2018, S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  a înaintat 

către Consilul Local al Municipiului Craiova solicitarea convocării unei şedinţe 
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extraordinare  pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind dobândirea în 

sistem de leasing operaţional, din fonduri proprii, a şase bucăţi autocompactoare noi, 

capacitate de încarcare 15-16 mc, norma de poluare Euro 6, cu o chirie/rata fixă 

lunară.  

      Acelaşi demers a fost facut si catre ceilalţi doi asociaţi ai S.C Salubritate 

Craiova S.R.L, respectiv prin adresa Nr. 7609/10.05.2018 către Consiliul Local al 

Comunei Işalniţa, iar prin adresa Nr. 7608/10.05.2018 către Consiliul Local al Comunei 

Vârvorul de Jos. 

                  În urma solicitărilor înaintate de către S.C Salubritate Craiova S.R.L,  asociaţii, 

respectiv Municipiul Craiova prin Consilul Local al Municipiului Craiova, Comuna 

Işalniţa prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa  şi Comuna Vârvorul de Jos prin Consiliul 

Local al Comunei Vârvorul de Jos,  au emis hotărâri de consiliu prin care au aprobat 

ordinea de zi propusă şi au mandatat reprezentanţii să voteze în Adunarea Generala a 

Asociaţilor S.C Salubritate Craiova S.R.L. cele menționate mai sus. 

Adunarea Generala a Asociaţilor s-a întrunit în conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv şi ale Legii 31/1990, republicată, fiind indeplinite toate condiţiile de 

validitate cerute de lege şi a emis Hotararea A.G.A Nr. 27/18.05.2018, prin care S.C 

Salubritate Craiova S.R.L a primit aprobarea să iniţieze demararea procedurilor de 

accesare a liniilor de finanţare pentru achizitia de utilaje în sistem de leasing 

operaţional.  

Ulterior S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a demarat procedura de accesare a liniilor 

de finanțare pentru achiziţia în sistem de leasing operaţional în vederea dobândirii de 

“autocompactoare cu capacitate de încărcare 15-16 mc-6 bucăţi”, norma de poluare 

Euro 6, cu rata/chirie lunară fixă, pentru o perioadă de 24 de luni astfel încât în prezent 

este necesară semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul 
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Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

din data de 16.08.2018, orele 15.00, să aprobe următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. aferent anului 2018; 

2. Împuternicirea d-lui Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. SALUBRITATE 

CRAIOVA S.R.L. să semneze contractual de achiziţie în sistem de leasing 

operaţional precum şi toate actele necesare, în vederea dobândirii de 

“autocompactoare cu capacitate de încărcare 15-16 mc-6 bucăţi”, norma 

de poluare Euro 6, cu rata/chirie lunară fixă, pentru o perioadă de 24 de 

luni, cu ofertantul declarat câştigător. 

 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 44/15.02.2018. 

 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 

 

 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

 
Director executiv, 

Delia Ciucă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 
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