
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  PROIECT 

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea modalității de gestiune directă pentru activitățile de măturat, 
spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 

din municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
25.02.2021.  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.22227/2021, raportul nr.23045/2021 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.25981/2021 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea 
modalității de gestiune directă pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și 
întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul 
Craiova;  
          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 modalitatea de gestiune directă pentru activitățile de măturat, spălat, 

stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din 
municipiul Craiova. 

  Art.2. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 
ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către 
operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a 
gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 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.22227/03.02.2021 
 
                 Referat de aprobare     

privind alegerea modalității de gestiune directă ca modalitate  de gestiune a 
activităților de măturat, spălat, stropit  şi întreţinerea căilor publice, 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 conformitate cu prevederile art 2, alin 3, lit. f și g din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările și completării ulterioare, serviciul de 
salubrizare cuprinde și activitățile 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 îngheț. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 43/2021 s-a aprobat 
Studiul 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 îngheț, prin care s-a 
propus gestiunea directă ca modalitate de gestiune a activităților mai sus menționate. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completării ulterioare, modalitatea de gestiune 
a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 
unităților administrativ-teritoriale 
 Față de cele menționate mai sus, având în vedere prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completării ulterioare, Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările și completării 
ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Alegerea modalității de gestiune directă ca modalitatea de  gestiune a activităților 
de  măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, din 
municipiul Craiova. 

2. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, să atribuie  
în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale contractul de delegare a gestiunii 
pentru activitățile 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 îngheț, prin atribuirea  directă către operatorul regional  S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 

Primar, 
                                Lia Olguţa VASILESCU 
 

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

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

 

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

 



   

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.23045/04.02.2021 
     Raport de specialitate 

 
 

privind alegerea modalității de gestiune directă ca modalitate  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 conformitate cu prevederile art.10, alin.(1) şi alin. (3) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
republicată, 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 actul normativ sus menționat, 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.  

Conform art. 28, alin. (21)  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, cu modificările și completările ulterioare, republicată, 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 membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea 
administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 
regional/operatorului este exclusă.  
 În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (3) din același act normativ, 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. 

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. 43/2021 s-a aprobat 
Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a activităților de măturat, 
spălat, stropit  şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din municipiul 
Craiova, prin care s-a propus gestiunea directă ca modalitate de gestiune a activităților mai 
sus menționate. 

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

În conformitate cu prevederile art 2, alin (3), lit. f) și g) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
republicată, serviciul de salubrizare cuprinde și activitățile 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 îngheț.  
 În conformitate cu prevederile art. 590 lit. a) și art. 591, din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, gestiunea directă 
este o modalitate de gestiune a unui serviciu public, putându-se realiza și de către societăţile 
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale 
înfiinţate de autorităţile administraţiei publice sau alte persoane juridice de drept privat, 
după caz, cu respectarea prevederilor legale. 



   

Având în vedere cele de mai sus, și fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, precum si prevederile art. 129 alin. ( 2), lit. d) coroborat cu prevederile alin. 
(7) lit. n), art 139 și art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului 
Local următoarele:  

1. Aprobarea modalitații de gestiune directă pentru activitățile  de  măturat, spălat, 
stropit şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, din municipiul Craiova. 

2. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ca  în 
numele și pe seama  municipiului Craiova, să atribuie  direct către operatorul regional  S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de măturat, 
spălat, stropit 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 îngheț. 

 
  

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: 04.02.2021 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
insp. Mihaela Sorică 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 04.02.2021 
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
insp. Nela MÂȚĂ 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 04.02.2021 
Semnătura:  

 



   

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25981/ 09.02.2021 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 22227/03.02.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

− Raportul de specialitate nr. 23045/04.02.2021 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; 

− H.C.L. nr. 242/2012 privind asocierea municipiului Craiova cu comuna Işalniţa şi 

comuna Vârvoru de jos în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”; 

−  H.C.L. nr.43/2021 privind aprobarea 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; 

− 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 alegerea modalității de gestiune directă ca modalitate 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. 
 
 

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