
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
  
 PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR.______ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
28.09.2017.  
          Având în vedere raportul nr.128646/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, ordinea de zi;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.1, alin.7 din 
Hotărârea Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 
          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 Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dna.Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de 
zi: 
a) Modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Salubris” Dolj, în sensul primirii unui nou membru, 
respectiv Comuna Ţuglui, prin Consiliul Local al Comunei Ţuglui; 

b) Aprobarea actelor adiţionale de modificare a Statutului şi Actului Constitutiv 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, prevăzute în 
anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) Modificarea anexei nr.3 – Contractul de prestări servicii colectare şi transport 
deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, cap.VIII, art.12 – Durata 
contractului, din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de 
salubrizare în aria de delegare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris” Dolj, care va avea următorul conţinut: 



   

 

 
„Durata contractului este de 12 luni. În cazul în care nu au fost îndeplinite de 
către părţi toate obligaţiile asumate prin prezentul contract, acesta se va 
prelungi de drept, pentru aceeaşi perioadă de timp până la data îndeplinirii 
tuturor obligaţiilor”. 

  Art.2.Se aprobă mandatarea dlui. Alin Glăvan, director executiv adjunct în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea 
de zi, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin, 
dl.Glăvan Alin şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 
                  INIŢIATOR, AVIZAT, 
                    PRIMAR,     PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU  
                 

   Ovidiu MISCHIANU 

 



   

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 

 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

 Serviciilor de Utilitate Publică 

Nr.128646/19.09.2017 

 

          APROBAT, 

            PRIMAR 

               Mihail GENOIU 

 

 

 

            RAPORT 
 

 

 

 În conformitate cu prevederile  art.10 alin.1 şi alin 3 din  Legea nr.51/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
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 constituiri 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 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 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 transfersate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice 
locală 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  
 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.  
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2, lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociația va exercita, în numele și pe seama 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform 
prevederilor prezentului statut.  
 Potrivit  prevederilor art. 13 alin 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociaţia poate accepta cu acordul asociaţilor, noi 
membrii. Aceştia au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea serviciului de salubrizare  
operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele 
şi pe seama asociaţiilor , în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, 
reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat 
special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, 
acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz. 
 Potrivit  prevederilor art. 16 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”,  Adunarea generală a Asociaţilor are ca şi atribuţii modificarea actului 
constitutiv şi statutul Asociaţiei, precum şi aprobarea primirii de noi membrii în 
Asociaţie.  
 Potrivit prevederilor  art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 
din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi Statutul-cadru al 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa 
unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un 
alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre 
a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate 
 Prin HCL nr.04/10.02.2017  a comunei Ţuglui s-a aprobat asocierea comunei 
Ţuglui prin Consiliul Local al comunei Ţuglui cu Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu oraşul Bechet prin Consiliul Local al oraşului Bechet, 
cu comuna Işalniţa prin Consiliul Local Isalniţa, cu comuna Vîrvorul de Jos prin 
Consiliul Local Vîrvorul de Jos, cu comuna Almăj prin Consiliul Local Almăj, cu 
comuna Bucovăţ prin Consiliul Local Bucovăţ, comuna Simnicu de Sus prin Consiliul 
Local al comunei Simnicu de Sus, comuna Gherceşti prin Consiliul Local al comunei 
Gherceşti, comuna Malu Mare prin Consiliul Local al comunei Malu Mare, în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 
 Prin adresele înregistrate la Primaria Municipiului Craiova cu numerele 
123025/07.09.2017 şi 128539/18.09.2017, Asociația de  Dezvoltare ”Salubris Dolj”, 
solicită  aprobarea şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova să voteze în cadrul Adunării Generale următoarea ordine de zi: 

a) modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  SALUBRIS DOLJ, în sensul primirii unui nou membru în cadrul 
Asociaţiei, respectiv  Comuna Ţuglui  prin  Consiliul Local al comunei Ţuglui; 
 b) aprobarea actului adiţional   de modificare a Statutului si a actului adiţional  de 
modificare a Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvolatre Intercomunitară Salubris 
Dolj, în sensul primirii unui nou membru, Comuna Ţuglui prin  Consiliul Local al 
comunei Ţuglui, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul raport. 
 c)  modificarea anexei nr. 3 cap VIII,  „Durata Contractului”, art.12 din Contractul 
de prestări servicii colectare şi transport deşeuri provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioara si/sau exterioară a acestora parte 
integrantă din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de salubrizare in aria de 
delegare a Asociaţiei Salubris Dolj,  acesta urmând să aibă următorul conţinut” Cap.VIII, 
Art.12 Durata contractului este de 12 luni. În cazul în care nu au fost îndeplinite de catre 
parti toate obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta se va prelungi de drept 



   

pentru aceeasi perioada de timp până la data indeplinirii tuturor obligaţiilor”, motivat de 
faptul că au existat foarte multe situaţii în care persoanele fizice sau juridice titulare ale 
unor autorizaţii de construire au încheiat contract cu operatorul  S.C. Salubritate pentru 
ridicarea materialelor rezultate din lucrări însă acest contract nu a putut fi dus la 
îndeplinire datorită perioadei de valabilitate de 12 luni. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind  îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  
 - mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna 
Alina Maria Marin, să susţină  şi  să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 
 a) modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  SALUBRIS DOLJ, în sensul primirii unui nou membru în cadrul 
Asociaţiei, respectiv  Comuna Ţuglui  prin  Consiliul Local al comunei Ţuglui; 
 b) aprobarea actului adiţional   de modificare a Statutului si a actului adiţional  de 
modificare a Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 
Dolj, în sensul primirii unui nou membru, Comuna Ţuglui prin  Consiliul Local al 
comunei Ţuglui, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul raport. 
 c)  modificarea anexei nr. 3 cap VIII,  „Durata Contractului”, art.12 din Contractul 
de prestări servicii colectare şi transport deşeuri provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioara si/sau exterioară a acestora parte 
integrantă din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de salubrizare in aria de 
delegare a Asociaţiei Salubris Dolj,  acesta urmând să aibă următorul conţinut” Cap.VIII, 
Art.12 Durata contractului este de 12 luni. În cazul în care nu au fost îndeplinite de catre 
parti toate obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta se va prelungi de drept 
pentru aceeasi perioada de timp până la data indeplinirii tuturor obligaţiilor”; 
 - mandatarea domnului Alin Glăvan, să susţină și să voteze în  Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ordinea de zi,  în cazul în care reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nu poate participa la ședința Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj”.  

  

 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 
 

Alin GLĂVAN 
 
 

 
Vizat de legalitate, 

cons. juridic Nicoleta BEDELICI 

 
 

Întocmit, 
insp. Mariana NEAGOE CURELARU 

insp. Liviu TROACĂ 
exp. Mircea MARIAN 
insp. Radu VIOREL 
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