
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova  
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
28.01.2021.  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.763/2021, raportul nr.2879/2021 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.4197/2021 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea 
Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activității de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova;  
          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr.51/2006, republicată și Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată; 

 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

  Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activității de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 
 
 

INIȚIATOR,   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.763/05.01.2021 

                                                                              

Referat de aprobare 
Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activității de 

dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova. 
 
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

nr.179320/08.12.2020, transmisă de  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj, se solicită să elaborăm și să aprobăm  studiul de oportunitate privind 
modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare și 
a studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare 
pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012, s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu comuna Isalniţa, prin Consiliul Local al comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de 
Jos prin Consiliul Local al comunei Vârvorul de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat 
român şi de utilitate publică, având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, 
finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice  aferente activităţilor 
serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în 
acelaşi timp actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 s-a 
aprobat mandatarea d-nei Lia –Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Salubris 
Dolj” atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru unele activități 
ale serviciului către operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL. 

La data de 29.03.2021 încetează contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale asociației, ADI 
Salubris Dolj, atribuit direct, de către aceasta, prin Hotărârea nr. 2, pentru o perioadă 
de 8 ani.  
  În temeiul prevederilor art. 22 alin. 3 din Legii nr.51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se 
stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi de 
mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 



   

În temeiul art. 2, alin. 3 din Legea nr.101/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, serviciul de salubrizare cuprinde și activitatea  de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare. 
    Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare definită ca activitate de 
salubrizare în conformitate cu art.2 alin 3 lit k din legea101/2006 cu modificările și 
completările ulterioare este supusă unor prevederi speciale. 
 Astfel, conform art. 14 alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea activitații de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare se efectuează distinct de celelalte activități 
specifice serviciului de salubrizare. 
 Față de cele menționate mai sus, având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr Legii nr. 101/2006, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de 
gestiune a activitații de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova. 
 

 
Primar, 

                        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
         
Director Executiv,                                                Director Executiv Adj.,     
   Delia CIUCĂ                                                           Alin GLĂVAN 
 

 

 

 

                                                                             Șef Serviciu, 
                                                                              Alina MARIN 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
Direcţia Servicii Publice          
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 2879 /08.01. 2021  
 
 
 
 
 
                                                                                   
           Raport de specialitate  

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalitații de 
gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova. 

 
 

 
 
Având în vedere referatul de aprobare nr.763/05.01.2020, adresa înregistrată la 

Primăria Municipiului Craiova cu nr.179320/08.12.2020, transmisă de  Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, prin care asociația solicită să elaborăm și să 
aprobăm  studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activității de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare, vă comunicăm următoarele: 

Potrivit art. 2, alin. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, serviciul de salubrizare cuprinde 
printre altele și activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

În conformitate cu prevederile art.10 alin. (1) şi alin. (3) din Legea serviciilor 
comunitare  de utilități publice nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor 
autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitare având ca obiect 
furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, 
modernizarea şi/sau dezvoltarea , după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 
  Potrivit prevederilor art.10 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-
teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor 
deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea 
serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul 
de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice 
transferate. 
 În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind 
mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină 
prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a 
mandatului special încredinţat.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012, s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 



   

comuna Isalniţa, prin Consiliul Local al comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de Jos prin 
Consiliul Local al comunei Vârvorul de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat român şi 
de utilitate publică, având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor proiecte de investiţii publice 
de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice  aferente activităţilor serviciului de salubrizare pe 
baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în acelaşi timp actul constitutiv şi 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.  

În conformitate cu prevederile art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, unul dintre obiectivele Asociaţiei este acela de a 
încheia contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților 
administrativ - teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de 
delegatar.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 s-a aprobat 
mandatarea d-nei Lia –Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Salubris Dolj” 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru unele activități ale 
serviciului către operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL. 

La data de 29.03.2021 încetează contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale asociației, ADI Salubris 
Dolj, atribuit direct, de către aceasta, prin Hotărârea nr. 2/2013, pentru o perioadă de 8 
ani.  
 Potrivit prevederilor  art. 14, alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, gestiunea directă sau 
gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi ale 
serviciului de salubrizare. Conform art. 14 alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea 
activitații de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se efectuează distinct de celelalte 
activități specifice serviciului de salubrizare. 

Având în vedere adresa nr. 151130/2020 prin care autoritatea administrației 
publice locale a informat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris DOLJ faptul 
că este imperios necesar demararea procedurilor legale în vederea identificării celor mai 
bune soluții de gestionare a activităților serviciului de salubrizare, precum și raspunsul 
transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris DOLJ prin adresa nr. 
179320/2020 comunicăm faptul că am procedat la elaborarea Studiului de oportunitate 
privind stabilirea modalității de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit  şi 
întreţinerea căilor publice și curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din municipiul 
Craiova. 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3)  din Legea serviciilor comunitare  de 
utilități publice nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de 
gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în 
funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport 
preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ- 
teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Având în vedere cele de mai sus și fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum și prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) coroborat cu prevederile alin. 



   

(7)  lit. n), art.139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a activitaților 
de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova, în forma anexată. 
     

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

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:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

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

 

Întocmit, 
insp. Liviu Troacă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 08.01.2021 
Semnătura:  

Întocmit, 
insp. Mihaela Sorică 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 08.01.2021 
Semnătura:  

 
Întocmit, 

inp. Viorel Radu 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 08.01.2021 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
insp. Mariana Curelaru 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 08.01.2021 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
insp. Nela MÂȚĂ 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 08.01.2021 
Semnătura:  
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ANEXĂ                                           

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SSTTUUDDIIUU  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIITTAATTEE  
  
  

PPRRIIVVIINNDD  SSTTAABBIILLIIRREEAA  MMOODDAALLIITTĂĂȚȚIIII    DDEE    GGEESSTTIIUUNNEE    AA    
AACCTTIIVVIITTAATTIILLOORR  DDEE  DDEEZZIINNSSEECCȚȚIIEE,,  DDEEZZIINNFFEECCȚȚIIEE,,  

DDEERRAATTIIZZAARREE  DDIINN  MUNICIPIULUI  CRAIOVA  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Municipiul Craiova 



 
 

2 | P a g e  
 

 

 
1.  INTRODUCERE: 

 
Craiova este reşedinţa judeţului Dolj, denumită şi "capitala Olteniei" cu o 

populaţie de peste 300.000 de locuitori.  
  Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la 
ieşirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 şi 116 m. Craiova 
face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde 
între Dunăre, Olt şi podişul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Oraşul este 
aşezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanţă de 227 km de Bucureşti şi 68 km 
de Dunăre. 

Originea numelui actual al oraşului este subiectul multor controverse şi pluteşte în 
legendă; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că numele vine de la 
slavonescul "kralj" (rege, crai). La sfârşitul secolului al XV-lea, mai exact în anul 1475, la 
1 iunie, a fost atestată documentar localitatea cu numele Craiova. Numele oraşului 
provine de la moşia Boierilor Craioveşti, care au jucat un rol foarte important, deoarece 
din rândul lor s-au ridicat domnitori de seamă ai Ţării Româneşti şi tot ei l-au pus domn 
al Ţării Româneşti pe Mihai Viteazu, simbolul Olteniei, a cărui impozantă statuie o putem 
admira în centrul oraşului. 

Începând cu anii '60 oraşul devine un puternic centru industrial, se dezvoltă 
industria constructoare de maşini şi utilaje, de avioane, industria chimică, alimentară, 
uşoară, a materialelor de construcţii, industria electrotehnică, industria extractivă, 
industria energetică. Între ele se pot enumera Electroputere Craiova, fabrica de avioane, 
cea de automobile sau Combinatul de la Işalniţa. 

Craiova de astăzi este o creaţie urbanistică modernă în care oamenii locului 
moştenesc un pământ binecuvântat de Dumnezeu, cu ape, păduri, grădini, parcuri, cu 
numeroase monumente istorice şi de arhitectură dar şi cu remarcabile instituţii de cultură, 
ştiinţă şi învăţământ, într-un cadru reconfortant pentru autohtoni, ospitalier şi prietenos 
oricărui călător, turist sau om de afaceri străin. 
 

1.1.Obiectul studiului de oportunitate  

 Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a 
activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova și fundamentarea 
necesității și oportunității  atribuirii contractului de delegare a gestiunii, pentru activitațile de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova. 
   

1.2. Scopul studiului de oportunitate 
Scopul prezentului studiu de oportunitate este acela de a permite luarea unei decizii 

asupra delegării și operării  activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul 
Craiova, prin analiza tuturor elementelor tehnice, juridice și financiare specifice. 

Realizarea studiului de oportunitate a deciziei de delegare reprezinta cerinta obligatorie, 
conform prevederilor legale.  

•  Situația tehnico-financiară actuală a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare 
și starea tehnică a sistemului aferent acestuia; 

• Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă precum 
și a condițiilor sociale și de mediu; 
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• Motivele de ordin economic, financiar și social care justifică delegarea activităților de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 

 Prezentul studiu fundamentează necesitatea si oportunitatea delegării activităților de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Craiova și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 Autoritatea administraţiei publice locale are obligația de a stabili şi de a aplica strategia pe termen 
mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova, din care fac parte și activitațile 
de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de 
documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de 
programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale 

Prin realizarea obiectivului se urmărește, în condițiile legii: 
• dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din care 

fac parte și activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare,  în concordanță cu programele de 
dezvoltare economico-socială a municipiului, precum şi a infrastructurii aferente acestuia; 

• îmbunătăţirea condițiilor de viaţă a cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienței 
serviciului prestat; 

• promovarea reabilitării infrastructurii activităților serviciului de salubrizare din care fac 
parte și activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare; 

• realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, 
în vederea creşterii calității vieții cetăţenilor; 

• menținerea activității la indicatorii de performanță propuşi. 
În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, cu modificările și completările ulterioare, studiul de oportunitate in vederea delegării 
activităților serviciului de salubrizare se realizează în funcţie de natura şi starea serviciului, de 
necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale 
unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi 
publice. 

Menționăm faptul că activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare sunt activitați ale 
serviciului de salubrizare. 
 

1.3 Referințe legale 
 

Studiul de oportunitate reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare cu privire la 
aspectele care fac obiectul acestuia și este reglementat de următoarele acte normative: 
 
� Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
�  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
� Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
� Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 
serviciului de salubrizare al localităţilor, cu modificările și completările ulterioare. 
� Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor   
� Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, 
� Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 privind 
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asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos 
prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, 
� Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2013 privind 
înființarea, de catre Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj ”  a 
operatorului regional S.C. Salubritate Craiova SRL, 
�  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 privind 

mandatarea d-nei Lia –Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Salubris Dolj” 
atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activități ale serviciului 
de salubrizare, către operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL si aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de 
salubrizare, 

�  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 32/2017, privind  
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj, 

� Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 512/2018 privind 
aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu 
şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova; 

  
1.4 Prevederi speciale pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 Activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare definite ca activitați de 
salubrizare în conformitate cu art.2 alin 3 lit k din Legea nr. 101/2006 cu modificările și 
completările ulterioare este supusă unor prevederi speciale. 
 Astfel, conform art. 14 alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea activitaților de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare se efectuează distinct de celelalte activității specifice 
serviciului de salubrizare. 
 
1.5 Definiții și abrevieri 

 
asociație de dezvoltare: asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilităţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită 
potrivit prevederilor OG 57/2019, având ca obiectiv înfiinţarea, 
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea 
şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice 
furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-
teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte 
de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate 
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
utilităţi publice aferente acestor servicii;   

 
gestiune delegată:  Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 
de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-
teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 
numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 



 
 

5 | P a g e  
 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui 
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. 
Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea 
la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente 
serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a 
administra şi de a exploata aceste sisteme.   

gestiune directă: Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile 
deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit 
toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 
utilităţi publice aferente acestora. 

operator de servicii de utilităţi publice, 
 denumit şi operator  -  persoana juridică de drept public sau de drept privat cu 

capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat 
membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit 
furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui 
serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din 
sfera serviciilor de utilităţi publice;  

operator regional -  operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital 
social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară 
având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional 
asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice 
pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum 
şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal 
ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, 
dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor 
servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. 
Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca 
scop serviciile de utilităţi publice, fie prin înfiinţarea unei noi 
societăţi, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre 
operatorii existenţi deţinut de o unitate administrativ-teritorială 
membră a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat 
organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

sistem de utilităţi publice  ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, 
constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, 
echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi 
publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură 



 
 

6 | P a g e  
 

furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de 
utilităţi publice fac parte din domeniului public ori privat al 
unităţilor administrativ- teritoriale şi sunt supuse regimului juridic 
al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; 

 

2. Prezentare generală 
 
Prin salubrizare, în contextul legislației actuale se înțelege totalitatea operațiunilor și 

activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, pentru satisfacerea 
nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale. 

Principiile de organizare și funcționare a serviciilor de salubrizare a localităților, ca parte 
componentă din sfera serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 
� protecția sănătății populației; 
� autonomia locală și descentralizarea serviciilor; 
� responsabilitatea față de cetățeni; 
� conservarea și protecția mediului înconjurător; 
� asigurarea calității și continuității serviciului; 
� tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 
� nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor ; 
� transparenta, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 
� administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor 

publice; 
� securitatea serviciului; 
� dezvoltarea durabilă. 
Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, la nivelul 

utilizatorului, stabiliți prin Regulamentul serviciului de salubrizare. 
Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților avându-se în vedere: 
� continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
� adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului; 
� excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
� respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății 

populatiei; 
� implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și 

securității muncii. 
Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la următoarele activități: 
� contractarea serviciilor de salubrizare; 
� măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
� îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
� menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapida și 

obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți; 
� soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 

salubrizare; 
� prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultantă. 

 
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie sa asigure: 
� înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 
� înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora. 

 Serviciile de salubrizare vor asigura: 
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� îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 
� promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;  
� dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
� protecția mediului înconjurător. 

 
2.1 Prezentarea situației actuale 

  
� Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 s-a aprobat 

asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu comuna 
Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos prin 
Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos în vederea înființării Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj având ca scop înființarea, organizarea, 
reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional , destinate inființării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 
activităților serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia, 
aprobându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

� Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2013 s-a aprobat 
înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj ” și a operatorului 
regional S.C. Salubritate Craiova SRL. 

� Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 s-a aprobat 
mandatarea d-nei Lia –Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Salubris Dolj” 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru unele activități ale 
serviciului către operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL. 

� Prin Hotărârea nr. 2 Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj a hotărât înființarea operatorului regional S.C. Salubritate Craiova SRL și 
atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activități ale serviciului de 
salubrizare.  

� La data de 29.03.2021 încetează Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activități 
ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale asociației, ADI Salubris Dolj, 
atribuit direct, de către aceasta, prin Hotărârea nr. 2, pentru o perioadă de 8 ani.  

 
2.2. Descrierea locațiilor pentru care se face delegarea de gestiune.  
 
  Dezinsecția se efectuează în: 
 a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;  
b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; 
 c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și 

alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații deproprietari/locatari;  
d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-

teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, 
maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;  

e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: 
terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiiior de 
proprietari/locatari, terenuri ale institutțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); 

 f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu energie terrnică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;  
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g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv 
apartamente din imobile de tip condominiu; 

 h) subsoluri umede sau inundate; 
 i) depozite de deșeuri municipale;  
j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în 

pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.  
   Dezinfecția se efectuează în:  
a) depozitele de deșeuri municipale;  
b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării 

deșeurilor municipale; 
 c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;  
d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale 

operatorilor economici și ale persoanelor fizice;  
f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și 

a animalelor.  
    Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:  
a) este prevazută operațiunea de dezinsecție; 
 b) este prevazută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport 

în comun;  
c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în 

spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol 
sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite. 

Activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile Caietului de Sarcini privind activitațile de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare  și a  Regulamentului Serviciului DE SALUBRIZARE. 

   
3. Fezabilitatea tehnică și economico-financiară 
 

3.1 Infrastructura SC Salubritate Craiova S.R.L. 
SC Salubritate Craiova SRL  prestează activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare cu 
utilaje: 
• concesionate de către autoritatea contractantă pentru prestarea activităților potrivit contactului 
de delegare, 
• achiziţionate de către operator. 

Numarul persoanelor autorizate pentru desfasurarea activitatilor de dezinsecție 
dezinfecție, deratizare in perioada 2018-2020: 
- 20 muncitori autorizați. 
Suprafata totala pe care s-a efectuat activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare in 
perioada 2018-2020. 
 
                                             2018            2019             2020 

 
Dezinfecție                               2,5 mii mp      2,5 mii mp   788560,05 mii mp    
 
Dezinsecție                               3811,78 ha      3049,43 ha      3811,78 ha 
 
 Dezinsecția Aeriana              3898,16 ha      3898,16 ha      2340,00 ha 
  
 Deratizare                               2223,47 ha      2223,47 ha      1482,47 ha 
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Valoarea serviciilor realizate pentru activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în 
perioada 2018-2020 conform cifrei de afaceri. 
 

Date financiare 2018-2020 
NR. 
CRT. 

               ANUL Valoare C.A fără TVA 

1 2018 1043236 
2 2019 992052 
3 2020 1272862 
4 TOTAL 3308150 

  
 
Motivele de ordin economico-financiar țin în mare parte de atingerea și menținerea unui 

raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare cât şi 
menţinerea unui echilibru permanent între riscurile şi beneficiile asumate. 

În același timp se are în vedere și posibilitatea obţinerii unor tarife mici pentru o calitate 
ridicată a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare prin  atribuirea directă a contractului 
de delegare a activităților serviciului de salubrizare. 
 

4. Investiții: 
 

Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă precum și 
a condițiilor sociale și de mediu sunt trasate prin strategia locală referitoare la dezvoltarea şi 
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova prin care 
s-au stabilit operatorului SC Salubritate Craiova SRL obiective pentru perioada 2018-2023, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 512/2018. 

Față de investițiile trasate prin strategia mai sus menționată, operatorul va achiziționa în 
următorii 5 ani 1 generator ULV ceață, dar și 2 autospeciale. 
Investițiile realizate de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.: 

 
NR.CRT Denumiremijloc fix Nr. buc Valoare Data achizitiei 

1 Generator ULV 
SPRAYTEAM 

1 104531.27 09.2020 

2 Fogger SS400F FoG03 1 21252 05.2013 
3 Pulverizator atomizer- 

generator Versa Fogger 
1 4940 08.2019 

4 Atomizor A103S 5 499.17 03.2016 
5 AtomizorCifarelli M1200 2 1595.80 06.2018 
6 AtomizorCifarelli M1200 2 1595.80 06.2019 
7 Vermorel 12 L 3 54.62 06.2018 

 

5. Justificarea gestiunii activităților serviciului de salubrizare din care fac parte și 
activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, activitați care face obiectul prezentului 
studiu. 
 
Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, 
prin următoarele modalităţi:   
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   a) gestiune directă;   
   b) gestiune delegată.   
  Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi 
programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006, republicată. 

 Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de 
salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a 
unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, 
întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de 
sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.   

 

 

5.1  Contractul de delegare a gestiunii, conform art. 8 alin. (3) lit. d¹, din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit va fi aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe: 
 a) caietul de sarcini privind prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare – 
întocmite conform prevederilor Ordinului ANRSC  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, pentru fiecare activitate specifică în 
parte și aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj ; 
  b) regulamentul serviciului de salubrizare – întocmit conform prevederilor Ordinului 
ANRSC  nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităților, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj ; 
 c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a municipiului 
Craiova aferente serviciului; 
 d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor. 
 5.2.  Durata contractului de delegare a gestiunii 
 
 Durata contractelor de delegare a gestiunii, serviciilor comunitare de utilități publice, 
conform prevederilor legale este limitată, din aria serviciilor comunitare de utilități publice 
făcând parte și activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 
 Prin prezentul studiu se propune o durată de 5 ani, a contractului de delegare a gestiunii 
unor activitați ale serviciului de salubrizare, făcând parte și activitatile de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare, activitați care fac obiectul prezentului studiu cu obligativitatea ca, 
periodic, să se facă analize privind eficiența economică a activității, iar dacă situația o impune să 
fie schimbată modalitatea de gestiune. 
 
 6. Redevența și tarifele 
 La stabilirea nivelului redevenței se va lua  în considerare valoarea calculată similar 
amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietatea publică și puse la dispoziție operatorului 
odată cu încredințarea activității de salubrizare din care face parte și activitatea de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare, activitate care face obiectul prezentului studiu, precum și gradul de 
suportabilitate al populației. O valoare ridicată a redevenței va duce la creșterea tarifelor 
serviciilor prestate de către operator, implicit a serviciului  de dezinsecție, dezinfecție, deratizare  
având în vedere faptul că activitatea  prestată va fi decontate în mare parte din  bugetul local. 
 Aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor se face de către Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj  numai în condițiile aprobării anterioare a acestora 
de către fiecare unitate administrativ teritorială implicată, fiind fundamentate cu respectarea 



 
 

11 | P a g e  
 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.  
 
     7.Analiza procedurilor de delagare a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare: 
 
    7.1 Atribuirea contractului de delegare prin modalitatea de gestiune directă și 
caracteristicile gestiunii directe. 
 

Procedura de încredintare a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare: 
 

În cazul gestiunii directe, autoritatea locală îşi asumă şi exercită nemijlocit toate 
competenţele şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 
activităților serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea 
sistemelor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor 
de utilităţi publice aferente acestora. 

În conformitate cu prevederile art.28 alin 3.  din Legea 51/2006, prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de 
interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, numai 
dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la 
finalizarea acestora.  

 Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale sau, după caz, asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului 
primit, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a 
uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de 

delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la 
data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:   

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi 
ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-
teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării 
generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o 
influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului 
regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită 
asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;   

   b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din 
sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes 
public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat 
gestiunea serviciului;   
   c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate 
de unităţile administrativ- teritoriale ” 

 
 Procesul de selectare a operatorului prin modalitatea de gestiune directă. 

Activitațile  care face obiectul studiului se poat realiza prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, astfel fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:  

 a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 
înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, 
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prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;   
 

       b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.   
 
 
 
 
 

Avantaje/dezavantaje 
 

Criterii Avantaje Dezavantaje 
 

Economico- 
Financiare 

Prestarea activității la tarife 
avantajoase ; 
Controlul direct asupra activităţii, atât în 
termeni de costuri cât şi de calitate a 
serviciilor. 

Riscurile legate de finanţare şi 
atingerea indicatorilor de 
performanţă , 

Procedurale 
 

Asigurarea continuităţii presării 
activităților de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare fără a fi nevoie de o procedură 
de atribuire pentru contractarea 
activității,  care ar putea avea  o durată 
lungă de finalizare; 

Pentru stabilirea modalității 
de gestiune se intocmește un 
studiu de oportunitate în 
funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea 
asigurării celui mai bun raport 
preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale 
unităţilor administrativ- 
teritoriale, precum şi de 
mărimea şi complexitatea 
sistemelor de utilităţi publice 

Social - 
 

Nu are impact social pentru angajatii 
operatorului existent. Impact social 
favorabil pentru locuitori prin 
eficientizarea operarii serviciului și 
posibilitatea extinderii ariei de 
acoperire urbana 
Operatorul actual deţine dotările, forţa de 
muncă adecvată, experienţă şi capabilitate 
de a presta aceaste activitați pe raza 
municipiului Craiova 

- 

 
  7.2Atribuirea contractului de delegare prin modalitatea de gestiune delegată 
și caracteristicile gestiunii delegate 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având 
ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi 
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui 
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor 
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de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice 
aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a 
exploata aceste sisteme.  

Procedura de atribuire a contractului de delegare a activităților serviciului de 
salubrizare prin modalitatea de gestiune delegată 
 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:   
   a) contract de concesiune de servicii;   
   b) contract de achiziţie publică de servicii.   
 
 
 

Avantaje/dezavantaje 
 

Criterii Avantaje Dezavantaje 
 

Economico- 
Financiare 

Un control superior al costurilor; 
 

Prestarea acestui serviciu de 
către un operator privat ar 
putea conduce la costuri de 
operare mai ridicate, cu riscul 
de majorare a tarifelor actuale 
 

Procedurale 
 

Se realizează procedurile de atribuire a 
contractului de delegare a activităților de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare 
 

Pentru stabilirea modalității 
de gestiune se intocmește un 
studiu de oportunitate în 
funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea 
asigurării celui mai bun raport 
preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale 
unităţilor administrativ- 
teritoriale, precum şi de 
mărimea şi complexitatea 
sistemelor de utilităţi publice 
Se întocmește un studiu de 
fundamentare prin care se vor 
demonstra necesitatea şi 
oportunitatea realizării 
proiectului. 

Social  
 

- Există riscul ca un nou 
operator să nu preia întreg 
personalul angajat 
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 8. ASPECTE DE MEDIU 
 
 
 

Aspectele legate de protecţia mediului constau în: 
 

  Dotarea cu utilaje performante va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a 
oraşului. Astfel, prin prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare la parametrii 
stabiliţi se diminuează riscul de poluare a aerului şi solului. Operatorul S.C. Salubritate Craiova 
SRL deţine echipamente performante, cu care realizează şi în prezent activitațile ce urmează a fi 
delegată. 
 

Desfășurarea activităților descrise în studiul de oportunitate va contribui la diminuarea 
pericolelor potenţiale privind sănătatea oamenilor. 

În plus, prin continuarea activităţii operatorului existent, se menţin locurile de muncă 
pentru personalul deja angajat, contribuind semnificativ la securitatea locului de muncă, la 
calitatea vieţii şi la securitatea materială a acestora. 
 
 
 
 
 

9. ANALIZA RISCURILOR 
 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a 

acestora. 
La alocarea riscurilor s-a ţinut cont de faptul că riscul trebuie suportat de către partea care 

îl poate atenua în cea mai mare măsura şi/sau care poate controla cel mai bine consecinţele. 
Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea 
optimizării activităţii. 

Matricea riscurilor nu include riscurile prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care 
exista prevederi contractuale şi nici condiţiile minime care trebuie îndeplinite de operator pentru 
derularea activităţii, pe toată durata contractului (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, 
autorizări şi experienţă relevantă, sisteme de management, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
Matricea riscurilor 
 
 
 
 
 
 

Categoria de 
risc Descriere Consecinţe  

Eliminare/ 
diminuare 

 
Riscuri de finanţare  

Indisponibilitatea 
 

finanţării 

Operatorul nu mai 
are posibilitatea să 
susţină efectuarea 
serviciului, fiind 

necesară o finanţare 
mai mare decât cea 

estimatăla momentul 
încheierii 

contractului şi 
stabilirii tarifelor. 

Nerealizarea activităților 
de 

dezinsecție,dezinfecție, 
deratizare, 

ceea ce pune în 
pericol sănătatea 

populaţiei şi 
integritatea factorilor de 

mediu 

O corectă şi 
aprofundată analiză a 

fundamentării tarifelor. 
Riscul este diminuat datorită 

faptului că operatorul are 
experienţă extinsă în prestarea 

acestor 
activităţi pe raza municipiului 

Craiova 

Creşterea 
costurilor cu 

materiile prime, 
materiale, 

carburant, forţa 
de muncă etc. 

Pe parcursul 
derulării contractului 
apar modificări de 

costuri în 
defavoarea 

operatorului, cu 
impact asupra 

situaţiilor financiare 

Impact negativ 
asupra veniturilor 

operatorului 

Eliminarea riscului 
se face prin modificarea 

tarifului în conformitate cu 
procedura de ajustare şi 
modificare aprobată prin 

ordinul ANRSC nr. 109/2007 
şi cu prevederile 

contractuale. 

Categoria de 
risc Descriere Consecinţe  

Eliminare/ 
diminuare 

 
Finanţare 

suplimentară 

Din cauza 
schimbărilor de 

legislaţie, de politică 
sau de altă natură, sunt 

necesare finanţării 
suplimentare pentru 
retehnologizare, re- 

echipare etc. 

Operatorul nu poate 
suporta financiar 

consecinţele 
schimbărilor. 

Operatorul poate 
acoperi o parte din finanţare în 
limita resurselor disponibile. 
Partea rămasă neacoperită se 
suportă de către Beneficiar/ 

Municipiul Craiova. 
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 Riscuri de Operare 

Resurse la 
intrare 

Operatorul nu 
dispune de toate 

echipamentele, utilajele 
şi/ sau dotările necesare 
desfăşurării activităților 

de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare  

Creşterea cheltuielilor 
şi 

nerealizarea 
activităţilor de 

dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare, conform 

prevederilor 
contractuale. 

Operatorul poate elimina riscul 
prin evaluarea corectă 

a tarifelor, respectiv prin 
respectareaCaietului de sarcini. 
Riscul este diminuat datorită 
faptului că operatorul are o 

experienţă extinsă în prestarea  
activităţilor de dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare pe raza 
municipiului Craiova 

Întreţinere şi 
reparare 

Utilajele, 
echipamentele şi/sau 
dotările Operatorului 
sunt deteriorate atât 
fizic cât și moral, 
având ca rezultat 

creşterea costurilor de 
întreţinere şi 

reparaţii. 

Venitul Operatorului 
scade sub valoarea 
estimată, ceea ce 

conduce la pierderi. 
Calitatea activităților de 
dezinsecție, dezinfecție, 

deratizare 

În faza de ofertare, 
Operatorul îşi poate constituire 

surse de rezervă pentru 
acoperire a eventualelor 
dezvoltări tehnologice. 

Categoria de 
risc Descriere Consecinţe  

Eliminare/ 
diminuare 

Deprecierea 
tehnică 

Deprecierea tehnică 
este mai mare decât 

cea prevazută 

Cresterea costurilor 
de retehnologizare 

Operatorul poate lua masurile 
necesare pentru eliminarea 

uneia stfel de situatii. 

Schimbarea 
cerinţelor impuse 

de către 
Municipiul 

Craiova în afara 
limitelor agreate 

prin contract 

Municipiul Craiova 
schimbă cerinţele după 
semnarea contractului. 

Schimbarea cerinţelor 
pe timpul 

desfăşurării activităților 
de dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare 
conduce la creşterea 
costurilor de operare. 

Beneficiarul trebuie să 
definească cât mai exact 

cerinţele sale încă din etapa de 
pregătire a documentaţiei de 

atribuire. 

 
Riscuri aferente cererii şi veniturilor 

 
Inflaţia 

Valoarea plăţilor în 
timp este diminuată 

de inflaţie. 

Diminuarea în 
termeni reali a 

veniturilor estimate. 

Operatorul poate 
propune un mecanism 
corespunzător pentru 

compensarea inflaţiei, prin 
ajustări ale preţurilor. 
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Modificarea 
condiţiilor meteo 

Producerea unor 
schimbări 

semnificative în 
condiţiile meteo care 
conduc modificarea 

programului comun de 
acțiune privind 
activitațile de 
dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare  

Diminuarea 
veniturilor estimate 

Implementarea unui mecanism 
corespunzător pentru 

compensarea eventualelor 
pierderi 

Categoria de 
risc Descriere Consecinţe  

Eliminare/ 
diminuare 

 
Risc legal si de politica al municipiului 

Reglementarea Existenţa unui cadru 
statutar de 

reglementări care 
vor afecta 

Operatorul. 

Efect asupra 
costurilor şi 
veniturilor 

Operatorul evaluează sistemul 
de reglementări şi 

ia măsurile necesare. 

Schimbări 
legislative/de 

politică 

Schimbare legislativă 
şi/sau a 
politicii 

Municipiului,care nu 
poate fi 

anticipată la 
semnarea contractului 

şi care 
este adresată direct, 
specific şi exclusiv 

serviciilor de 
dezinsecție. 

dezinfecție,deratizare 
ceea ce conduce la 
costuri de capital 
sau operaţionale 

suplimentare. 

O creştere 
semnificativă în 

costurile operaţionale 
ale Operatorului şi/sau 

necesitatea de a 
efectua cheltuieli de 

capital pentru a 
putea răspunde 

acestor schimbări. 

Operatorul poate 
să reducă răspunderea pentru 

astfel de schimbări prin 
monitorizarea şi limitarea 

schimbărilor care ar putea avea 
astfel de consecinţe asupra 

activităţii. Operatorul va realiza 
schimbările în aşa manieră încât 

efectul financiar să fie 
minimizat. 
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Forţa majoră 

Forţa majoră Forţa majoră, aşa 
cum este definită 

prin lege, împiedică 
realizarea contractului 

Pierderea sau 
avarierea utilajelor, 

echipamentelor şi/sau 
dotărilor şi 

pierderea/diminuarea 
posibilităţii de 

obţinere a veniturilor 
preconizate 

Operatorul poate lua măsuri de 
asigurare a 

utilajelor,echipamentelor şi/sau 
a dotarilor şi urmăreşte 
repararea sau înlocuirea 

acestora în cel mai scurt timp 
posibil 

 
 

Profitabilitatea proiectului 
Categoria de 

risc Descriere Consecinţe  
Eliminare/ 
diminuare 

Prestarea 
activităților de 

dezinsecție, 
dezinfecție, 
deratizare se 

dovedeşte mai 
profitabilă 

Balanţa de 
venituri/cheltuieli 
diferă semnificativ 
faţă de previziuni 

Supra-profit în favoarea 
Operatorului 

Municipiul trebuie să includă 
mecanisme de 

repartizare echitabilă 
aprofiturilor obţinute peste 

limita luatăîn calcul la stabilirea 
proiecţiilorfinanciare. 

Operatorul va mentine cota de 
profit stabilită pe durata 

contractului, respectiv va fi 
menţinută cota de profit 

declarată ca element de cost în 
structura tarifului. 

 
 
 
 
 
 
          10.CONCLUZII  
 

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile art. 28 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, se 
recomandă: 

- gestiunea directă ca modalitate de gestiune pentru activitațile de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare, activitați care fac obiectul prezentului studiu, prin 
intermediul operatorului regional S.C. Salubritate Craiova SRL, societate 
comercială înființată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj 
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prin Hotărârea nr. 2/2013. 
- Atribuirea directă a contractului de delegare a activităților de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare; 
- durata contractului de delegare de 5 ani, cu posibilitatea rezilierii acestuia și 

schimbării modalității de delegare a gestiunii, periodic, dacă în urma analizei 
privind eficiența economică rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de 
performanță.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4197/ 11.01.2021 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 763/05.01.2021 al Direcției Servicii Publice -  

Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

− Raportul de specialitate nr. 2879/07.01.2021 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; 

− adresa ADI SALUBRIS DOLJ  nr. 179320/08.12.2020;  

− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 
modalității de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din 

municipiul Craiova. 
 
 
 

  Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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