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Impozite şi taxe locale 
Prevederile veniturilor proprii ale bugetului local estimate a se încasa pentru anul 2016 au fost în 

sumă de 137.180 mii lei, iar realizările veniturilor proprii au fost în cuantum de 139.542 mii lei, ceea ce 
reprezinta o realizare de 101,73%. 

Gradul de realizare al principalelor impozite si taxe, pentru anul 2016, calculat ca raport al 
incasarilor realizate si prevederile bugetare se prezinta astfel:  
 

- impozit cladiri persoane fizice: 88,47% 
- impozit cladiri persoane juridice: 111,10% 
- impozit teren persoane fizice: 139,86% 
- impozit teren persoane juridice: 133,82% 
- impozit mijloace transport persoane fizice: 95,32% 
- impozit mijloace transport persoane juridice: 90,18% 
- venituri din amenzi: 129,39%. 
 
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au ales să plătească impozitele și taxele locale la 

casieriile direcției, în plus față de punctele de lucru existente, incepând cu data de 10.01.2016 a fost 
posibilă încasarea contribuțiilor și în următoarele sedii: 

1. bd.Oltenia, bl.65A1-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
2. Brazdă, str.Doljului, nr.37, bl.G4-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
3. 1 Mai, str.Independenţei, nr.12, bl.7-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
4. Lăpuş, str.Calea Bucureşti, nr.137, bl.T6-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
5. Rovine, str.Nicolae Iorga, nr.31, bl.E1-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00. 

 

De asemenea incepand cu 01.04.2016  certicatele de atestare fiscala solicitate de contribuabilii 
persoane fizice au fost eliberate la urmatoarele puncte de lucru: 

1. bd.Oltenia, bl.65A1-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
2. Brazdă, str.Doljului, nr.37, bl.G4-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
3. 1 Mai, str.Independenţei, nr.12, bl.7-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
4. Lăpuş, str.Calea Bucureşti, nr.137, bl.T6-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00; 
5. Rovine, str.Nicolae Iorga, nr.31, bl.E1-parter, de luni până vineri, orele 10,30-18,00. 
6. str.Mitropolit Firmilian, nr.14, de luni până vineri, orele 8,30-16,00; 

 

Pentru a evita eventualele aglomerari la ghiseele institutiei si pentru a limita timpul de asteptare 
al contribuabililor, au fost puse la dispozitie mai multe modalitatii de plata: plata electronica –internet 
banking, plata la ghiseele BRD, plata prin mandat poştal sau prin sistemul naţional electronic de plăţi. 

O statistcă a opțiunii contribuabililor privind modalitatea de plată a taxelor și impozitelor, în anul 
2016, se prezintă astfel: 

• încasari prin virament bancar ( internet banking)  : 71.098 mii lei prin 23.997 operatiuni 

• încasari prin mandat postal : 41 mii lei prin 170 operatiuni 

• încasari numerar : 68.519 mii lei prin 360.255 operatiuni 

• încasari prin  sistemul naţional electronic de plăţi. : 415 mii lei prin 2015 operatiuni 
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Proiecte şi programe finanţate din fonduri europene  

Proiecte aflate în implementare în anul 2016 
 

Nr. 
crt Denumire proiect Program Axa 

Data semnarii 
contractului de 

finantare si 
numarul 
acestuia 

Data 
finalizarii 

proiectului 

Valoarea 
totală conform 
contractului de 

finantare 

Valoare totala 
rambursata la 

data de 
31.12.2016 din 

Fondul 
European de 
Dezvoltare 

Regională şi de 
la bugetul de 

stat (lei)  

Valoare 
rambursata 
în 2016 din 

Fondul 
European de 
Dezvoltare 

Regională şi 
de la bugetul 
de stat (lei)  

Valoare plăţi 
efectuate din 
Bugetul local 
in anul 2016 

(lei) 

1 

„Craiova Water 
Park – Complex 
de agrement 
acvatic in Parcul 
Tineretului din 
Municipiul 
Craiova” 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 5, 
Domeniul major 
de interventie 
5.2. 

Contract nr. 
2174/09.09.20

11 
30.04.2017 84.838.109,64 24.348.244 0 6.681.271 

2 

Amenajarea de 
parcuri şi grădini 
în municipiul 
Craiova - Parcul 
Nicolae 
Romanescu 

Programul 
Operational 

Regional 2007 – 
2013, Axa 

prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 

1.1 

Contract nr. 
5046/27.02.20

15 
31.12.2018 59.751.419,33 13.722.877 13.722.877 26.611.246 

3 Total: 33.292.517   

 
 

Proiecte finalizate în anul 2016 

Nr. 
crt Denumire proiect Program Axa 

Data semnarii 
contractului de 

finantare si 
numarul 
acestuia 

Data 
finalizarii 

proiectului 

Valoarea 
totală conform 
contractului de 

finantare 

Valoare totala 
rambursata la 

data de 
31.12.2016 din 

Fondul 
European de 
Dezvoltare 

Regională şi de 
la bugetul de 

stat (lei)  

Valoare 
rambursat
a în 2016 
din Fondul 
European 

de 
Dezvoltare 
Regională 

şi de la 
bugetul de 
stat (lei)  

Valoare plăţi 
efectuate din 
Bugetul local 
in anul 2016 

(lei) 

1 Business Center 
Sud Craiova 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 

 Contract 
nr.3516/                  

29.10.2012 
30.10.2016 3.455.494,67 1.245.242 142.653 863.125,00 

2 
Reabilitare Grup 
Scolar George 
Bibescu 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 3, 
Domeniul major 
de interventie 
3.4. 

Contract nr. 
4722/30.09.20

14 
30.10.2016 14.956.179,87 9.702.894 3.572.486 516.452,00 
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3 

Dezvoltarea 
transportului 
ecologic in 
municipiul 
Craiova 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 

Contract 
nr.3994/19.12.

2013 
30.10.2016 35.247.259,00 15.299.213 866.526 148.094,00 

4 

Amenajare 
parcare 
subterana in 
zona Teatrului 
National 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 

Contract nr. 
3593/20.12.20

12 
30.10.2016 63.543.615,91 50.249.459 5.309.344 29.719,00 

5 

Reabilitare 
Teatru de Vara 
din Parcul 
Nicolae 
Romanescu 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 

Contract nr. 
3678 

/01.04.2013 
30.10.2016 4.391.603,26 2.593.160 1.815.103 245.150,00 

6 

Eficienţă 
energetică prin 
Facilităţi de 
FinanţarE pentru 
CreşTerea 
economică a 
Municipiului 
Craiova - 
EFFECT 20.1 

Programul 
Operational 

Regional 2007 – 
2013, Axa 

prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 

1.1 

Contract de 
finanţare nr. 

4616 
/25.09.2014 

30.10.2016 10.145.824,59 3.769.711 3.769.711 462.333 

 7 

Reabilitare, 
consolidare, 
extindere şi 
dotare Cămin 
cultural nr.1 
Pieleşti 

Programul 
Operational 
Regional 2007 – 
2013, Axa 
prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 

Contract 
nr.3568/04.12.

2012 
30.10.2016 2.005.590,42 1.077.896 355.958 462.333,00 

8 

Eficienţă 
energetică prin 
Facilităţi de 
FinanţarE pentru 
CreşTerea 
economică a 
Municipiului 
Craiova - 
EFFECT 30.1 

Programul 
Operational 

Regional 2007 – 
2013, Axa 

prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 

1.1 

Contract nr. 
4606/04.08.20

14 
30.10.2016 1.982.138,72 378.599 378.599 516.581,00 

9 

Reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere pe relaţia 
nord - sud - est a 
polului de 
creştere Craiova 
în vederea 
fluidizării 
traficului în zona 
metropolitană 
Craiova 

Programul 
Operational 

Regional 2007 – 
2013, Axa 

prioritara 1, 
Domeniul major 
de interventie 

1.1 

Contract 
nr.3336/24.07.

2012 
30.10.2016 54.958.147,69 41.668.514 9.714.859 3.212.378,0 

10 Total: 6.456.165 
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Investiţii finanţate din bugetul local 
Valoare investiții aprobate în anul 2016: 55.209 mii lei 
Valoare investiții propuse în anul 2017: 61.558 mii lei 

Investiţii finalizate 

Total investiții+achiziții: 18.144.009,33 
  Total investiții+achiziții, valoare achitată în 2016: 13.730.432,98 

• Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. G. Enescu şi str. Dacia, şi 
2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii, şi preluarea izvoarelor costiere str. Pârâului (studiu 
de fezabilitate, proiect tehnic şi executie): pentru tronsonul 1 zona Cimitirul Sineasca – str. 
George Enescu 
valoare totală de 3.161.739,80 lei, din care în anul 2016 suma de 2.944.454,75 lei 

 
• Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Tehnicii şi 

cu str. Eustaţiu Stoenescu (SF+PT+execuţie) 
valoare totala de 1.189.899,93 lei, din care în anul 2016 suma de 921.952,10 lei 

 
• Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ (ET+DALI+PT+execuţie) 

valoare totală de 5.349.289,72 lei, din care în anul 2016 suma de 3.084.540,52 lei 
 

• Reabilitare strada Coşuna şi DE523 (ET+DALI+PT+execuţie) 
          valoare totala de 1.176.954,03 lei, din care in anul 2016 suma de 1.166.012,08 lei 

 
• Modernizare strada Aleea IV Şimnic (ET+DALI+PT+execuţie) 

          valoare totala de 1.869.264,86 lei, din care în anul 2016 suma de 1.820.344,79 lei 
   

• Reabilitare şi modernizare Centru Recuperare Luncă, B-dul Ştirbei Vodă, nr. 106 - terenuri 
de sport  (ET+DALI+PT+execuţie) 
valoare totală de 1.965.137,90 lei, din care în anul 2016 suma de 1.235.671,41 lei 
 

• Achiziţie centrală de înştiinţare-alarmare cu comunicaţie prin circuit telefonic dedicat, 
internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHM 

     valoarea contractului: 52.800 lei  
 

• Achiziţie buldoexcavator pe roţi pentru R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
          valoarea contractului: 417.600 lei  

 
• Achiziţie cu montaj pardoseală sportivă pentru exterior în Grădina Botanică din Craiova 

          valoarea contractului: 157.502,59 lei  
 

• Achiziţie autogreder pentru R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
          valoarea contractului: 771.696 lei  
 

• Achiziţie aparat staţie cu cinci posturi de lucru pentru Sala Polivalentă 
          valoarea contractului: 41.172 lei  
 

• Achiziţie utilaj tip autospecială multifuncţională pentru S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
          valoarea contractului: 651.480 lei  
 

• Staţie de tratare ape reziduale "Craiova Water Park"(SF+PT+ex.) 
          valoare totală de 1.126.473,30 lei, din care în anul 2016 suma de 252.207,54 lei 
 

• Achiziţie cu maşini de numărat bancnote pentru Direcţia Impozite şi Taxe 
          valoarea contractului: 22.200 lei  

• Achiziţie cu montaj sistem de irigat cu aspersoare pop-up în Grădina Botanică din Craiova 
          valoarea contractului: 190.799,20 lei  
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Investiții la unităţile de învăţământ 
Total 2.713.658,15 lei 
 

• Şcoala Gimnazială Sf. Dumitru: 
Extindere şcoala cu clasele I-VIII  
valoare totală este de 1.946.615,05 lei, din care 199.980,98 lei provin de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj; in anul 2016 suma alocata de PMC pentru finalizarea investiţiei a fost de 
802.031,15 lei 

  
• C.N. Carol I: 

- Achiziţie cu montaj sistem supraveghere audio-video la Şcoala cu clasele I-VIII – valoare 
15.000 lei 
- Achiziţie cu montaj sistem supraveghere audio-video – valoare alocată 50.000 lei 
 

• C.N. Fraţii Buzeşti: 
- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi - valoare alocată 20.000 lei 
 

• C.N. Elena Cuza: 
- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi - valoare alocată 17.000 lei 

  
• C.N. Economic Gheorghe Chitu: 

- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi – valoare alocată 20.000 lei 
 

• Colegiul Tehnic Energetic: 
− Instalaţie paratrăsnet - valoare alocata 39.000 lei; 

 
• Colegiul Ştefan Odobleja: 

- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi - valoare alocată 20.000 lei 
- Aragaz profesional - valoare alocată 14.000 lei 
- Hotă centrală cu filtru - valoare alocată 6.000 lei 
- Maşină de curăţat cartofi - valoare alocată 6.000 lei 
- Robot de tocat şi răzuit legume - valoare alocată 4.000 lei 
- Maşina de spălat vase - valoare alocată 7.000 lei 
- Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă din incintă- valoare alocată 464.000 lei 
 

• Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul: 
- Sistem supraveghere audio-video – valoare alocată 10.000 lei 
- Achiziţie elevator cu senile pentru persoane cu dizabilitati - valoare alocata 17.000 lei 

 
• Liceul Tehnologic George Bibescu: 

- Achiziţie gigacalorimetre – valoare alocata 7.000 lei 
- Achiziţie cu montaj contor apă rece la construcţii noi - valoare alocata 9.000 lei 

 
• Şcoala Gimnazială Traian: 

- Mansardare şi schimbare sistem învelitoare corp C2 şcoală (expertiza 
tehnică+documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii+proiect tehnic + execuţie) – valoare 
915.000 lei (finalizat în anul 2016) 
 

• Şcoala Gimnazială Al. Macedonski: 
- Instalaţie paratrasnet – valoare alocată 13.000 lei  

 
• Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu: 

- Sistem supraveghere audio-video – valoare alocată 11.000 lei 
- Achiziţie cu montaj paratrăsnet - valoare alocată 13.000 lei 
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• Şcoala Gimnazială Gheorghe Bibescu: 

- Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii pentru învăţământ, grădiniţa cu program 
normal (o grupă) şi grupuri sanitare - Şcoala nr. 27 Popoveni (expertiză tehnică+audit 
energetic+documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) – valoare 28627 lei  

 
• Şcoala Gimnazială Decebal pentru Şcoala Primară Izvorul Rece: 

- Achiziţie fosă septică şi sistem de infiltraţie în sol – valoare alocată 10.000 lei  
 

• Şcoala Gimnazială Elena Farago: 
- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie cu monitorizare video – valoare alocată 50.000 lei  

 
• Şcoala Gimnazială Anton Pann: 

- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie cu monitorizare video – valoare alocată 20.000 lei  
 

• Gradiniţa cu Program Prelungit Casuţa Fermecată: 
- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie şi de monitorizare video – valoare alocată 27.000 
lei 
 

• Gradiniţa cu Program Prelungit Traian Demetrescu: 
- Achiziţie cu montaj centrală termică – valoare alocata 8.000 lei 
- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi – valoare alocată 17.000 lei 

 
• Gradiniţa cu Program Curcubeul Copilăriei: 

- Achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi – valoare alocată 20.000 lei 
 

• Gradinita cu Program Prelungit Casuta cu Povesti: 
- Achizitie cu montaj sistem antiefractie si monitorizare video – valoare alocată 12.000 lei 

 
• Gradiniţa cu Program Prelungit Petrache Poenaru: 

- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie şi monitorizare video – valoare alocată 15.000 lei 
- Achiziţie cu montaj interfon - valoare alocata 5.000 lei 

 
• Gradiniţa cu Program Prelungit Pinochio: 

- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie şi monitorizare video – valoare alocată 8.000 lei 
 

• Gradiniţa cu Program Prelungit Sf. Ana: 
- Achiziţie cu montaj sistem antiefracţie şi monitorizare video – valoare alocată 14.000 lei 

 
 

Investiţii în derulare 
 Total 2016: 27.180.222,94 lei  

• Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Ştirbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, 
judeţul Dolj (proiect tehnic şi execuţie) 
- valoarea contractului: 50.000.000 euro, din care 90% este finanţat de CNI, iar 10% de 
Primăria Municipiului Craiova (20.777.108 lei+cheltuielile aferente obţinerii avizelor şi 
acordurilor legale) din care în anul 2016 suma de 4.979.000 lei 
 

• Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (proiect tehnic şi execuţie) 
- valoarea decontată până la sfârşitul anului 2016 este de 2.394.802,34 lei, din care în anul 
2016 suma de 862.066,26 lei 
 

• Reabilitare strada Parângului (proiect tehnic şi execuţie)  
- valoarea contractului = 1.917.108,51 lei, din care s-a decontat în anul 2016 suma de 

978.185,48 lei  



9 
 

 
• Modernizare strada Crinului şi Aleea I, II, III (ET+DALI+PT+execuţie) 

          valoare totală de 1.326.721,10 lei, din care în anul 2016 suma de 1.316.523,14. lei 
 

• Modernizare străzi (proiect tehnic şi execuţie):  
- Eliza Opran: valoare contract = 1.273.589,86 lei, din care s-a realizat proiectul tehnic în 
valoare de 21.500,69 lei în anul 2016 
- Poienii şi alee: valoare contract = 812.808,17 lei, din care s-a realizat proiectul tehnic în 
valoare de 21.236,09 lei în anul 2016 
- Codlea: valoare contract = 621.894,19 lei, din care s-a realizat proiectul tehnic în valoare de 
20.984,48 lei în anul 2016 
- Izvorul Rece: valoare contract = 1.037.865,58 lei, din care s-a realizat proiectul tehnic în 
valoare de 21.195,89 lei în anul 2016 
 

• Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia (proiect tehnic şi 
execuţie)   

valoare contract = 32.408.749,60 lei, din care s-a decontat în anul 2016 suma de 17.854.478,70 lei  
 

• Reţele utilităţi, branşamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri 
(proiect tehnic şi execuţie) 

valoare contract = 1.858.970,05 lei, din care s-a decontat în anul 2016 suma de 1.105.052,21 lei  

 

Investiţii aflate în faza de evaluare oferte în cadrul procedurilor de licitaţie 
 

• Reabilitare şi modernizare Centru Recuperare Luncă, B-dul Ştirbei Vodî, nr. 106 - clădiri şi 
împrejmuiri (PT+execuţie) 
valoare totală estimată de 6.372.696,22 lei, iar durata estimată de 11 luni 

 

La unităţile de învatamant: 
 

• Colegiul Naţional Economic GHEORGHE CHIŢU - Reabilitare centrale termice – valoare 
totală estimată de 1.047.000 lei 

 

Reparaţii la unităţi şcolare: 
 

Până la data de 31.12.2016 a fost decontat din acordul cadru pentru reparaţii construcţii la 
unităţile de învăţământ suma de 4.504.000 lei din care: 

1. Gradinita cu PP Sf. LUCIA    -      50.747,05 lei 
2. Gradinita cu PP FLOAREA SOARELUI   -      40.082,62 lei 
3. Gradinita cu PP PHOENIX    -      10.096,72 lei 
4. Gradinita cu PP PITICOT     -      57.527,99 lei 
5. Gradinita cu PP CURCUBEUL COPILARIEI  -    114.072,41 lei 
6. Gradinita cu PP CASTELUL FERMECAT  -      16.506,75 lei 
7. Gradinita cu PP TUDOR VLADIMIRESCU  -      36.153,74 lei 
8. Gradinita cu PP PARADISUL COPIILOR  -    194.627,96 lei 
9. Gradinita cu PP CASUTA FERMECATA   -      29.730,35 lei 
10. Gradinita cu PP VOINICEII    -      10.379,11 lei 
11. Gradinita cu PP DUMBRAVA MINUNATA  -      31.417,14 lei 
12. Gradinita cu PP ION CREANGA    -      67.827,77 lei 
13. Gradinita cu PP CASUTA CU POVESTI   -      48.085,70 lei 
14. Scoala Gimnaziala ELENA FARAGO   -      39.537,23 lei 
15. Scoala Gimnaziala TRAIAN            -    387.034,62 lei 
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16. Scoala Gimnaziala MIHAI EMINESCU   -       10.150,62lei 
17. Scoala Gimnaziala NICOLAE BALCESCU  -      12.744,54 lei 
18. Scoala Gimnaziala DECEBAL    -    138.413,08 lei 
19. Scoala Gimnaziala ANTON PANN   -    255.145,86 lei 
20. Scoala Gimnaziala ION TUCULESCU   -      88.242,18 lei 
21. Scoala Gimnaziala ION CREANGA   -    152.060,11 lei 
22. Scoala Gimnaziala Sf. DUMITRU   -     18.583,73 lei 
23. Scoala Gimnaziala GHEORGHE TITEICA  -     92.669,70 lei 
24. Scoala Gimnaziala Sf. GHEORGHE   -   323.500,38 lei 
25. Scoala Gimnaziala MIHAI VITEAZUL   -       3.373,31 lei 
26. Scoala Gimnaziala ALEXANDRU MACEDONSKI -   127.637,42 lei 
27. Liceul MATEI BASARAB     -     30.172,21 lei 
28. Colegiul Tehnic COSTIN D NENITESCU  -     99.989,32 lei 
29. Liceul TRAIAN VUIA     -     65.556,89 lei 
30. Colegiul National Economic GHEORGHE CHITU -     36.180,53 lei 
31. Liceul CHARLES LAUGIER    -   212.852,10 lei 
32. Liceul HENRI COANDA     -     29.754,24 lei 
33. Liceul Tehnologic Auto     -   167.402,22 lei 
34. Liceul cu progr. sportiv PETRACHE TRISCU  -     19.872,83 lei 
35. Colegiul National CAROL I    -   229.170,76 lei 
36. Colegiul National FRATII BUZESTI   -   117.995,96 lei 
37. Colegiul National ELENA CUZA    -   317.327,05 lei 
38. Liceul de Arte MARIN SORESCU   -     99.862,42 lei 
39. Colegiul Tehnic ENERGETIC                -     45.077,82 lei 
40. CTAM C-tin BRANCUSI                                                  -   124.895,76 lei 
41. Liceul Tehnologic GEORGE BIBESCU   -   172.101,62 lei 
42. Colegiul STEFAN ODOBLEJA    -     96.923,04 lei 
43. Seminarul Teologic Ortodox Sf. GRIGORIE TEOLOGU -   282.517,14 lei 

 
La dispoziţia unităţilor de învăţământ a fost alocată suma de 1.719.000 lei pentru reparaţii 

curente care nu sunt cuprinse în acordul cadru. 
 

Apă şi canalizare 
Situație privind investițiile din fonduri proprii în rețeua de alimentăre cu apă şi de 

canalizare  din Municipiul Craiova în anul 2016 
În anul 2016, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări de extinderi rețele 

apă/canalizare: 
1. Rețea apă str. Caisului L=80 m, 4 branșamente, PEHD Dn 90 mm 
2. Rețea apă Aleea 5 Parângului L=100 m, 12 branșamente, PEHD Dn 63 mm 
3. Rețea apă Aleea Drumul Corneșului L=150 m, 6 branșamente, PEHD Dn 90 mm 
4. Rețea apă str. Sulina; L=200 m, PEHD Dn 63 mm 
5. Rețea apă Aleea Odesa; L=400 m, PEHD Dn 110, 90 mm 
6. Rețea apă str. Tarcăului; L=325 m, 25 branșamente, PEHD Dn 110, 90 mm 
7. Rețea apă str. Muntenia; L=100 m, Dn 90 mm 
8. Rețea apă str. Aleea 1, Odesa; L=100 m, 12 branșamente, PEHD Dn 90 mm 
9. Rețea apă str. Bucura; L=400 m, 18 branșamente, PEHD Dn 110 mm 
10. Rețea apă str. Alunului; L=400 m, PEHD Dn 90 mm 
11. Rețea apă Aleea 1 Mălinului; L=150 m, PEHD Dn 110 mm 
12. Rețea apă Aleea 1 Gârlești; L=200 m, PEHD Dn 90 mm 
13. Rețea apă Aleea Drumul Jiului; L=225 m, 10 branșamente, PEHD Dn 90 mm 
14. Rețea apă str. Carpenului; L=100 m, PEHD Dn 90 mm 
15. Rețea apă str. Codlea; L=248 m, 22 branșamente, PEHD Dn 90 mm 
16. Rețea apă str. Homer; L=200 m, PEHD Dn 63 mm 
17. Rețea canalizare menajeră str. Parângului, L=500 m; 
18. Rețea canalizare menajeră str. Dobrogea, Aleea Moldova, L=170 m; 
19. Rețea canalizare menajeră Aleea 3 Bariera Vâlcii, L=221 m; 
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Total: 4296 m rețea și 218 branșamente 
       

  În anul 2016, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări de reabilitări rețele apă: 
1. Rețea apă Grădina Botanică; 3 branșamente, L=1200 m, PEHD Dn 90 mm 
2. Rețea apă str. Rozelor; 76 branșamente,  L=577 m, PEHD Dn 90, 110 mm 
3. Rețea apă str. Coșuna; 12 branșamente,  L=110 m, PEHD Dn 25, 32 mm 
4. Rețea apă Aleea Drumul Jiului; L=200 m, PEHD Dn 75 mm 
5. Rețea apă str. Bariera Vâlcii, L=650 m, 27 branșamente, PEHD Dn 90, 110 mm 
6. Rețea apă str. Potelu;  L=100 m, PEHD Dn 90 mm 

Total: 2837 m rețea și 236 branșamente 
 
 

În afara lucrărilor curente de întreţinere, revizii şi reparaţii a reţelelor de apă şi canalizare, S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 

1. lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări la cotă, 
consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 424 buc.; 

2. execuţii construcţii auxiliare: cămine de vizitare – 13 buc; guri de scurgere 75 buc.; 
3. reparaţii şi refaceri racorduri – 79 buc.; 
4. completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: completări 

capace cămine de vizitare – 138 buc.; completări grătare guri scurgere – 86 buc.; montări rame 
cu capac cămine de vizitare – 90 buc.; mon 

5. tări rame cu grătar guri de scurgere – 77 buc.; amplasat dale de beton armat – 47 buc.; 
amplasat rame cu capac încastrate în dale de beton – 63 buc. 
 

În perioada 2012 – 2016 în cadrul Programului de investiţii finanţate prin POS Mediu din 
Fondul de Coeziune a fost cuprins proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Dolj”.  
 Lucrările cuprinse în proiect realizate în Municipiul Craiova au fost:  

1. reabilitarea unor reţele de distribuţie a apei potabile cu o lungime de cca. 32 km, a căminelor de 
vane şi branşamentelor aferente, extinderea reţelei de canalizare menajere în cartierele Bariera 
Vâlcii, Romaneşti şi Veteranilor  cu cca. 64 km – CL1 “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova” 

2. reabilitarea Staţiei de Apă Işalniţa - CL 2 „Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa” 
3.  construirea platformei de nămol la Staţia de Epurare Craiova – CL4 „Halda de nămol la Staţia 

de Epurare Craiova” 
4.  extindere rețelei de apă (90 km și 3062 branșamente) și canalizare (3 km și 159 racorduri) în 

Cartierele Rovine 2, Izvorul Rece, Brestei, Cernele, Lascăr Catargiu, Gârlești, Bariera Vâlcii, 
Reabilitarea Stației de apă Bordei Contractul de lucrări CL 16 – ”Extindere alimentare cu apă și 
canalizare Craiova, reabilitare stație de apă Bordei” 

5. furnizarea unor echipamente de detecţie pierderi apă, întreţinere canalizare, echipament 
topografic şi pentru GIS. 

 

Distribuția energiei termice 
Asigurarea încălzirii și a apei calde de consum la populație, instituții socio-culturale și agenți 

economici din municipiul Craiova se realizează de către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. prin intermediul 
a 104 puncte termice (care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte furnizată de S.C. Complexul 
Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale II Craiova), 13 centrale termice de cvartal și 36 
centrale termice la nivel de bloc (scară), care utilizează drept combustibil gazele naturale. 

Cele 104 puncte termice, 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale termice la nivel de bloc 
(scară de bloc), asigură agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum pentru 61.092 
apartamente fizice (populație), instituții socio-culturale (școli, grădinițe, spitale, cămine de familiști, 
cămine de bătrâni etc.) și pentru unități comerciale asimilați agenți economici amplasați la parterul 
blocurilor de locuințe.  

Cele 375 asociații de proprietari /locatari au arondate 2867 blocuri de locuințe, din care 507 
blocuri arondate la centrale termice și 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane.   
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Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 847, din care 375 încheiate 
cu asociațiile de proprietari și 472 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților economici.   

Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru furnizarea de 
agent termic  ansamblurilor de locuințe, cu funcționare pe combustibil lichid sau gazos. Punerea lor în 
funcțiune s-a făcut eșalonat în perioada 1960-1983.  

În perioada 2005-2006 cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se 
cazanele vechi cu cazane moderne, dotate cu echipamente de ardere performante și funcționare 
automatizată. Capacitatea instalată în cele 13 centrale termice este de 39,25 Gcal/h.  

Contorizarea energiei termice produse în centrale se face la ieșirea din surse separat pentru 
încălzire si apă caldă de consum. Blocurile de locuințe sunt contorizate la nivel de branșament. In 
cursul anului 2007, 11 centrale termice din cartierul Craioviţa Nouă au fost transformate în puncte 
termice.  

Punctele termice din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru 
ansambluri de locuințe, cu puteri termice de 2,5; 7,5; 10 Gcal/h și au fost puse în funcțiune în perioada 
1981-1990. Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare de căldură de suprafață tip fascicul 
de țevi în manta.  

În anii 1996-2006 toate aceste schimbătoare de căldură fasciculare au fost înlocuite cu 
schimbătoare de căldură cu placi inoxidabile.  

La ora actuală, din totalul de 104 puncte termice sunt modernizate 26 și monitorizate la distanță 
prin sistemul DISPECER.  

Rețeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii finali. Sistemul 
de rețele este de tip cvadritubular, compus din conducte clasice cu izolație din vată minerală pozate în 
canale de protecție subterane, vizitabile, necirculabile. Sistemul de distribuție a energiei termice a fost 
pus în funcțiune începând cu anul 1960, având o vechime medie de peste 40 ani.  

 
Rezultate obținute din activitatea curentă  
Energia termică cumpărată în anul 2016 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost de 

454.182,90 Gcal, iar cea produsă prin CT-uri a fost de 32.342,20 Gcal. 
Cantitatea de gaze naturale cumpărată de la S.C. Gaz Sud S.A. pentru producerea căldurii și 

apei calde de consum în centralele termice a fost 3.883.325 mc, care exprimată în unități de energie 
reprezintă 41.116,77 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2016 a fost de 360.053,46 Gcal din care 22.200,23 Gcal 
vândute prin CT și 337.853,23 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2016, pierderea de energie termică pe întreg conturul de cuprindere al sistemului 
centralizat a fost 28,48 %  din energia termică intrată în sistem,  din care 31,36% pe subconturul 
centralelor termice și 25,61 la punctele termice. 

Pierderile de energie termică din subsistemele de producere și distribuție se datorează 
numărului mare de debranșări, lipsei investițiilor și a vechimii instalațiilor. 

Volumul de apă necesar pentru umplerea și completarea instalațiilor termice (încălzire și apă 
caldă de consum) a fost 371.072 mc, din care 97.251 mc cumpărați de la Sucursala Electrocentrale II 
Craiova sub formă de apă dedurizată și de 273.821 mc de la Compania de Apă Oltenia. 

Volumul de apă pentru umplerea și completarea instalațiilor termice reprezintă cca. 0,86 % din 
volumul de apă al instalațiilor aflate în funcțiune. 

Cauzele principale ale pierderilor volumice din rețelele termice, atât cele din circuitul de încălzire 
cât și din circuitul de distribuție al apei calde de consum sunt: 

- Deprecierea morală a conductelor termice datorită vechimii acestora; 
- Uzura avansată a conductelor termice în timpul exploatării, ca urmare a infiltrațiilor de 

apă meteorică, menajeră și potabilă, prin coroziune; 
- Pierderi din circuitul consumatorilor (stare necorespunzătoare a instalațiilor interioare din 

blocurile de locuințe, folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, 
sustrageri de apă). 

Pentru reducerea pierderilor de agent și energie termică de la plecarea din sursă până la 
utilizatorii finali se impune înlocuirea urgentă a conductelor cu grad ridicat de uzură.  

Soluția tehnică recomandată este înlocuirea conductelor clasice izolate cu vată minerală cu 
conducte preizolate ce pot fi montate direct în sol, ceea ce poate determina reducerea pierderilor de 
energie termică la cca. 15% din energia termică distribuită. 

Cantitatea de energie electrică necesară pentru producerea și distribuția energiei termice în anul 
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2016 a fost 4.936.634 kWh la PT-uri și 656.309 kWh la CT-uri. 
Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 14,61 kWh/Gcal în anul 2016, față de 

16,08 kWh/Gcal în 2015. Trebuie menționat faptul că scăderea consumurilor specifice de energie 
electrică depinde de gradul de modernizare și de clasa de eficiență energetică a electropompelor de 
circulație. Deși au fost puși în funcțiune consumatori suplimentari de energie electrică (electropompe de 
recirculare a apei calde), consumul specific de energie electrică nu a crescut comparativ cu anul 
precedent. 

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 29,56 kWh/Gcal în anul 2016, față de 
29,69 kWh/Gcal în 2015. 

În luna martie 2016 s-a efectuat o inventariere a deconectărilor în toate zonele orașului, 
rezultând un număr de 1.531 de apartamente debranșate ce nu se regăsesc în bazele de date ale S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L. 

La finele anului 2016 în evidențele societății erau înregistrate 978 de deconectări de la Sistemul 
de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), din care 251 deconectări în zonă unitară (fără 
acordul S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.) și 727 în afara zonei unitare. 

Menționăm că operatorul de energie termică nu are atribuțiuni legale în ceea ce privește 
constatarea abaterilor de la prevederile legale în vigoare (Legea 325/2006, O 91/2007 al președintelui 
ANRSC, HCL 363/2013) și aplicarea sancțiunilor. 

 
Activitatea de întreținere și reparații  
În vederea unei bune funcționări a instalațiilor de preparare a agentului termic secundar și a apei 

calde menajere, încă din luna decembrie 2015 au fost inventariate toate problemele, a fost întocmit 
planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 2016 s-a trecut la executarea reviziilor 
și reparațiilor în toate cele 12 zone ale municipiului.  

În vederea îmbunătățirii gradului de asigurare al confortului termic la consumatorii urbani s-au 
executat lucrări de reparații la rețele termice, înlocuindu-se circa 16 km țeavă neagră și zincată. 
Investițiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării rețelelor termice pentru anul 2016 se ridică la 
suma de 771.527 lei, sumă care reprezintă reabilitarea a aproximativ 16 km de conducte termice.  

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 2016 au fost 
reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum pentru 771 scări de bloc. Rețeaua de 
recirculare a apei calde de consum pusă în funcțiune în cursul anului totalizează 16.582 ml conducte, în 
valoare de 127.595,5 lei; 

La ora actuală, beneficiază de avantajele instalațiilor de recirculare a apei calde de consum 
2.947 scări de bloc (cca. 72,6 % din populația municipiului alimentată din sistemul centralizat).  

După finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice secundare a fost necesară aducerea 
terenului afectat la starea inițială prin eliminarea deșeurilor și refacerea infrastructurii stradale și 
pietonale, valoarea acestor lucrări pentru anul 2016 fiind de 320.042,66 lei fără TVA , asigurată din 
fonduri proprii. 

Au fost achiziționate și montate un număr de 12 electropompe de recirculare a apei calde 
menajere în valoare de 14.555,27 lei. 

Pentru anul următor este necesară înlocuirea unui număr de minim 20 electropompe de 
circulație ale agentului termic secundar pentru încălzire cu electropompe cu turație variabilă. 
Electropompele existente au o vechime de peste 30 de ani, o clasă de eficiență energetică redusă ceea 
ce implică consumuri specifice ridicate de energie electrică. 

Valoarea lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor aferente CT și PT (revizuit armături, 
vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații exterioare, reparat electropompe, revizuit filtre impurități 
și stații dedurizare, piese schimb (electropompe, convertizoare), se ridică la 417.626 lei. 

Pentru menținerea indicilor chimici ai apei de adaos, utilizată pentru umplerea și completarea 
instalațiilor de încălzire, toate punctele termice au fost echipate cu instalații de completare automată a 
apei utilizate pentru încălzire din circuitul de termoficare – conducta retur.  

Pentru finalizarea acestor lucrări s-au alocat în cursul anului 2016 cca. 4.000 lei. 
Au fost derulate activități de verificări metrologice periodice pentru 993 bucăți contoare de 

energie termică în valoare de 352.648 și reparații ale contoarelor de energie termică pentru un număr 
de 542 mijloace de măsurare în valoare de 400.276 lei. 

În vederea asigurării mijloacelor de măsurare a energiei termice pentru toți utilizatorii finali și a 
constituirii unui stoc de rezervă este necesară achiziționarea urgentă a cca. 1200 contoare de energie 
termică pentru înlocuirea celor depreciate fizic și moral. 
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Contoarele de energie termică propuse pentru achiziție în cursul anului următor vor trebui dotate 
cu sisteme de citire și transmitere la distanță a informațiilor furnizate. 

În anul 2016 conform prevederilor Legii 121/2014 privind eficiența energetică și legii 325/2006, 
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică s-a întocmit bilanțul energiei termice, aferent 
activităților prevăzute în licență. 

Această lucrare a fost efectuată de INCDE-ICEMENERG București, firmă autorizată ANRE. În 
cadrul lucrării s-au evidențiat atât pierderile reale ale Sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET) cât și pierderile tehnologice. 

Pierderile reale ale SACET sunt de 115.023,48 Gcal./an, adică 23,78 % iar pierderile 
tehnologice sunt de 85.512,7 Gcal./an, adică 17,68%. 

Atât bilanțul de energie termică cât și pierderile au fost avizate de ANRE prin avizul nr. 
408719/27.04.2016. Valoarea contractului pentru execuția acestei lucrări a fost de 89.280 lei (TVA 
inclus). 

De asemenea, tot în anul 2016 conform procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 179/2015, s-au executat 
lucrări de revizii periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale conform notificărilor emise de 
S.C. Gaz Sud S.A.. Lucrările în valoare de 23.482,20 lei (inclusiv TVA), au fost executate de S.C. 
PRIMASERV S.R.L., firmă autorizată pentru executarea lucrărilor de revizie periodică. 

Conform contractului de certificare, care atestă conformitatea sistemului de management al 
calității cu cerințele standardului ISO 9001/2008, este obligatorie elaborarea auditurilor de 
supraveghere și certificare, pe baza programului stabilit.  

În 28.11.2016 a fost obținută certificarea SRAC (certificat SRAC SREN ISO 9001:2008, Nr. RO-
5987/21.12.2016) și IQNet, pentru elaborare documentație, implementare, susținerea auditului de 
certificare. 

 

Activitatea de transport în comun 
Infrastructura 

 Suprafata municipiului Craiova este de 81,4 kmp din care suprafata deservita prin activitatea de 
transport public este de 64,5 kmp. 
In ceea ce priveste reteaua de transport, aceasta este compusa din 182.6 km c.d., din care 164.2 km 
c.d. (94%), o reprezinta transport rutier, iar 18,4 km c.d. (6%), transportul electric.   

Numarul de statii existent este de 244 pentru autobuze  si 53 pentru tramvai, RAT S.R.L 
deservind un numar de 20 de trasee de transport in comun si 18 curse speciale . Activitatea este 
monitorizata prin unitati de supraveghere si control, existand in prezent 7  puncte de  dispecerizare si 
un dispecerat central GPS.  
 

Parcul de vehicule 
 RAT S.R.L. dispune de un parc de mijloace de transport format din: 

• 180 autobuze , reprezentand 86% din totalul parcului; 
• 29 tramvaie reprezentand 14 % din totalul parcului; 

Capacitatea totala de transport a societatii este de 18 328 calatori/cursa, din care 14 292 aferent 
transportului rutier si 4 036 aferent transportului electric. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 75%.  
 Referitor la gradul de uzura: 
           -    uzura fizica:   autobuze medie 47%; 
                                      tramvaie medie 54%.    
            In anul 2016 parcursul pentru transportul  auto de persoane,a fost de  5 444 732 km  si 429 
347km pentru transportul electric.Consumul efectiv de motorina pentru transport persoane a fost de    1 
999 754L motorina, iar consumul de energie electrica inregistrat pentru transportul electric a fost de 958 
MWh. 
 

Aspecte financiare 
          Din cifra de afaceri neta in suma de 38 212 153 lei inregistrata in evidenta financiar-contabila la 
31.12.2016, veniturile din vanzari  bilete si abonamente reprezinta 40.03%, ponderea veniturilor 
celorlalate activitati  fiind urmatoarea:  
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 - venituri din curse speciale 3.06%, 
 - venituri din ITP, tractari auto, inchiriere spatii publicitare si chirii spatii 2.85% 
 - veniturile din subventii de exploatare si prestari servicii aprobate de Primaria Craiova pe 
parcursul anului 2016 au fost in suma de 20 621 025 lei, reprezentand 53.96% din cifra de afaceri. 
         Subventia a fost primita de RAT Craiova in anul 2016, in baza HCL nr. 81/23.02.2012, 
nr.545/30.10.2014, nr.144/28.04.2016 si nr.168/28.04.2016 urmare a  facilitatilor acordate de  Primaria 
Municipiului Craiova, pentru anumite categorii de persoane astfel: 

− gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Craiova, cu un venit net din pensie de 
pana la 1000 lei/luna; 

− gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Craiova si varsta peste 70 ani; 
− subventionarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii  cu domiciliul in 

municipiul Craiova cu un venit net din pensie de peste 1000lei/luna; 
− subventionarea cu 50% din pretul abonamentului, pentru elevii si studentii care frecventeaza 

prin cursuri de zi,institutii de invatamant autorizate din  municipiul Craiova; 
− subventionarea diferentei dintre veniturile si cheltuielile lunare aferente avtivitatii de baza. 

 De asemenea, subventia de exploatare primita de la Primaria Municipiului Craiova in anul 2016 
a cuprins si gratuitatile pentru transportul in comun de care beneficiaza  anumiti cetateni in baza unor 
legi speciale:Legea 44/1994, Legea 341/2004 , Legea 448/2006 si Decret-lege 118/1990. 
 Sursele de finanţare a serviciului de transport local au fost cuprinse în Hotărârea Consiliului 
Local nr.66/25.02.2016, de aprobare a bugetului propriu  al societatii pe anul 2016.  
 În municipiul Craiova, pe langa RAT S.R.L. care isi desfasoara activitatea sub tutela Consiliului 
Local, mai există un operator privat care întreţine o concurenţă, nu întotdeauna loială, cauzata de 
deservirea acelorasi trasee.  
 In anul 2016 o atentie deosebita s-a acordat corelarii capacitatii de transport a  cu fluxul de 
calatori. Astfel, s-a urmarit in permanenta ca graficele de circulatie ale tuturor traseelor sa fie flexibile si 
adaptate la traficul fiecarei zone. 
 S-a urmarit continuu imbunatatirea conditiilor de transport a calatorilor, dar si reducerea 
cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului in comun si prin achizitii de piese, materiale si 
servicii cu costuri reduse. 
 Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxa 
          În anul 2016 valoarea biletelor de suprataxa vandute calatorilor fraudulosi prin actiunile de 
control s-a ridicat la suma de 121 710 lei, iar  Politia Comunitara a acordat un numar  de 6021 amenzi. 
Activitatea de control s-a efectuat,  cu un numar mediu de 14 controlori, sustinuti si de alte categorii de  
angajati ai societatii. 

Dotari tehnice şi tehnologice 
         În ceea ce priveste lucrarile de investitii si dotarile finantate din surse proprii, in anul 2016 R.A.T. 
SRL a achizitionat un sisitem de protectie impotriva descarcarilor electrice pentru cladirile din Str. Calea 
Severinului, nr.23, in valoare de 12 475lei (fara TVA) si doua schimbatoare de cale rulare tramvai in 
valoare de 129 840 lei (fara TVA). 
 De asemenea, in cadrul Sectiei Tramvai a fost realizata reparatia dezvoltata a tramvaielor. 
Reparatia acestora a fost axata in principal pe reparatia capitala a boghielor: inlocuit bandaje roti, 
cuplaje elastice, profile de cauciuc, cruci cardanice, rulmenti, simeringuri, iar pe partea de caroserie sa 
se inlocuiasca portiunile ruginite si degradate, inlocuire pasajele la scarile de acces, reconditionat 
podea si montat covor antiderapant de trafic greu, inlocuire scaune cu scaune tapitate, iluminat interior 
cu leduri, reconditionat burduf, inlocuit lambriu lateral interior, reconditionat scaun si cabina vatman, 
autocolant pe exterior cu imagini din municipiul Craiova. 
            Tramvaiele au fost dotate, in anul 2016, cu panouri electronice publicitare montate in spatele 
cabinei vatmanului si cu panouri electronice de informare a calatorului, montate pe partea frontala a 
tramvaielor. 
            Prin lucrarile realizate s-a urmarit o schimbare fundamentala atat in ceea ce priveste calitatea si 
confortul calatorilor, functionarea in ansamblu a tramvaiului cat si realizarea unei estetici total diferite cu  
impact atat pentru cetatenii Craiovei cat si pentru vizitatori. 

Managerial 
  Rezultatele activitatii in anul 2016 reflectate prin indicatorii stabiliti sunt următoarele: 

Obiective Situația la 31.12.2016 
Cifra de afaceri                           37.486.000  lei 
Profit brut :                                      828.000  lei 

Cifra de afaceri                            38.212.153 lei 
Profit brut :                                     2.294.440 lei 
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Asistenţă medicală, spitale, creşe  
Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova are ca 

activităţi principale: asistenţa socială acordată prin cele nouă creşe de pe raza municipiul Craiova, cât şi 
activitatea de asistenţă medicală pentru preşcolarii, elevii şi studenţii din Municipiul Craiova, prin 
cabinetele medicale şi stomatologice din unitatile de învăţământ din Craiova, cât şi asigurarea unui  
management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă managementul 
asistenţei medicale, conform OUG nr.162/2008. 
 În anul 2016, au fost efectuate de către personalul propriu următoarele intervenții:  lucrări 
sanitare,termice (lucrări la magistralele de alimentare cu apă rece cât și cu apă caldă) și electrice 
(schimbări baterii, tuburi fluorescente, becuri), lucrări de igienizare, inervenții la încuietori, feronerie, 
reparații pereți, lucrari de zugrăvire, ș.a. 
 

Spitalul clinic de neuropsihiatrie Craiova 
Raportul privind executia bugetara in anul  2016 a sumelor finantate de la Bugetul Local. 
 

Total subventii alocate (lei) Plati efectuate Total plati  
 Obiective  3.017,651 

Investitii 

lucrari izolare si zugravire exterior la 
Clinica de Neurologie 398.252 

867.641 

achizitie si montaj sistem complet 
antifum 115.180 

achizitie si montaj centrale termice 
la Clinica de Psihiatrie I 19.874 

achizitie elevatoare ridicare pacienti  17.952 

achizitie masa masaj 6.036 

achizitie combina cu 2 canale 
electroterapie cu ultrasunet si laser  74.880 

achizitie aparat unde scurte 30.000 
achizitie si montaj paratrasnet  12.592 
constructie acoperis sectia 
exterioara Melinesti 171.971 

dotare sala chinetoterapie (bicicleta, 
aparat multifunctional, canapea 
examinare cu 1 mortor, bare 
paralele pentru recuperare) 

20.904 

Reparatii 
curente Reparații curente 353.835 353.835 

Utilitati bunuri 
si servicii 

plata furnizorilor de utilitati (energie 
electrica, energie termica, gaze) 668.578 

1.796,175 

plata materialelor si a serviciilor 
pentru intrtinere si functionare 
(materiale curatenie, dezinfectanti, 
serv. Verficari si intretinere instalatii 
etc.) 

951.125 

achizitii obiecte de inventar - 
mobilier saloane (paturi, mese, 
scaune) 

176.462 
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Spitalul clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie „Victor Babeş“  

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova trece printr-un 
proces accelerat de transformare si modernizare(prin implicarea de exceptie si fara precedent a 
autoritatilor locale). 

 
În anul 2016 spitalul a beneficiat de urmatorul sprijin financiar:  

 
Total subventii alocate(lei) 4.030.000 Plati 

efectuate Total plati  

 Obiective   4.030.000 

Investitii 

Mobilier medical (paturi spital cu 
saltea si noptiera) 215.000 215.000 

830.613,60 

Instalatie climatizare etaj 6 160.000 157.800, 
Unitate management retrea de 
calculatoare (servere) 40.000 26.000 

Reparatii capitale lifturi 450.000 432.000 

Contributie intre 10% pentru 
obiectivele de investitii cu sume 
acordate de Ministerul 
Sanatatii(Ecograf 5D, laser 
chirurgical maxillofacial, aparat 
pentru microdermoexfoliere) 

50.000 

 
 
0.00 

Reparatii 
curente 

Lucrari de reparatii si igienizare etaj 
1, 5 si 6 1.534.000 549.291,98 

573.302,68 
Lucrari de demolare sobe 34.000 24.010,70 

Utilitati bunuri 
si servicii 

Furnituri de birou 50.000 49.830,60 

2.626.083,72 

Materiale pentru curatenie 70.000 67.126,89 
Incalzit, Iluminat,  627.173,12 575.458.89 
Apa ,Salubritate 165.475,00 125.163,55 
Transport 5.000 2.834,94 
Posta, Telecomunicatii 25.000 16.149 
Materiale si restari servicii cu 
caracter functional 202.376 160.927,87 

Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 250.975,88 229.189,19 

Dezinfectanti 35.000 34.992 
Lenjerie si accesorii de pat 50.000 49.980,00 
Alte obiecte de inventar 100.000 99.644,47 

 
Spitalul clinic municipal Filantropia 
Situtatia sumelor utilizate in cursul anului din fondurile alocate spitalului din bugetul local pe 

cele doua sectiuni, în suma totala de 6.192.209 lei dupa cum urmeaza:  
Total subventii alocate(lei) Plati efectuate Total plati  
 Obiective  6.192.209 
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Investitii 

Achizitii de aparatura medicala: hota flux 
laminar, front neonatal-modul spalare nou 
nascuti, licenta router, aparat developare 
automata filme radiologie 

215.000 185.640 

Utilitati  
lncalzit, iluminat, forta motrică    1.577.000 

2.202.000 Posta, telecom, internet 207.000  
Apa/canal/salubritate 418.000 

Bunuri si 
servicii 

Furnituri de birou 133.999 

 

 

 

3.804.569 

Materiale de curatenie (sapun, detergent, 

mopuri, pungi curatenie, cutii infectogene ,etc)  

96.744 

Carburant pt autosanitarele spitalului 39.938 
Piese necesare repararii si intretinerii 
aparaturii medicale a spitalului 

64.993 

Materiale de intretinere si reaparatii 

efectuate de catre personalul propriu al 

spitalului 

150.900 

Alte bunuri si servicii, intretinere service 
aparatura medicala, diverse prestari servicii 

1.539.000 

Uniforme si echipament 3.984 
Lenjerie si accesorii de pat paturi spital, mese 
transport alimente, carucior, lenjerie, 
multifunctionale, calculatoare, polizor, cos 
rufe, etc 

9.990 

Reparatii 
curente 

Reparatii sali sterilizare, transfuzii, reparatii 
bloc operator, reparatii sali biberonerie, 
înlocuire conducte, canalizare, executie 
instalatie electrica 

856.665 

 Alte obiecte de inventar 453.356 
 Chirii 455.000 

 

Administrare şi întreţinere drumuri 
Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Administrare şi întreţinere drumuri în anul 2016 au 

fost: 
• activitatea de administrare şi întreţinere drumuri, prin prisma căreia se urmăreşte  asigurarea 

sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de calitate şi siguranţa în exploatare 
din municipiului Craiova; 

• activitatea de întocmire/eliberare şi urmărirea autorizaţiilor de spargere strada pentru diferite 
branşamente.  

În anul 2016, pentru asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de 
calitate şi siguranţa în exploatare din municipiului Craiova, activităţile desfăşurate în cadrul serviciului, 
au fost următoarele: 
 Străzi executate cu pavaj din piatra bruta în anul 2016 de către RAADPFL Craiova  
 Îmbrăcăminte cu piatra bruta:  
 Căprioarei, Trifoiului, Iezerului, Buzăului,  
 Craioviţei (plombe), Aleea Primăverii, Drumul Corneşului, Teilor 
 Aleea7 Teilor 
 Viilor 
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 Bahlui 
 Săcelu 
 Vişeului 
 Almajului 
 Aleea Elena Teodorini 
 Tismana (de la nr. 49a pana la intersecţia cu Botoşani) 
 Prutului 
 Mirăslău 
 Alex Grigorescu (plombe), Popova, Ion Creanga, Pictor Iscovescu  
 
 Pavaj uniloc:  
 1 Mai (Trotuar pietonal acces magazin Carrefour), Opanez bl E1,  A. I. Cuza,  dale din beton 
Aleea Florilor bl 6-7, trotuar str. Tabaci, Alee Craioviţa - Bigul Nou , Placi piatra - pavaj Teatru Marin 
Sorescu 

 
 Străzi executate cu îmbrăcăminte din piatra sparta in anul 2016 de către RAADPFL 
Craiova.  
 Îmbrăcăminte piatra sparta:  

1. Merişorului 
2. Mesteacănului 
3. Cornului 
4. Stejarului 
5. Aleea l Toamnei 
6. Aleea 4 Bâlteni 
7. Primăverii 
8. Aleea 2,3,4,5,6,7,8 Primăverii 
9. Ramuri şi aleile 1, 2, 3, 4, 5 
10. Aleea l Şimnic 
11. Rozelor 
12. Coacăzelor 
13. George Topârceanu 
14. Drumul Corneşului 
15. Măslinului, 
16. Prelungirea Teilor 
17. Ionel Teodoreanu 
18. Scolii 
19. Tarcăului 
20. Odesa 
21. Aleea Odesa  
22. Aleile Odesa 1, 2, 3 ,  
23. Homer si Aleea Homer  
24. Bihorului, Ecoului, Corcova, Oltenita, Petrila 
25. Fântâna Popova 
26. Moldova 
27. Brăila 
28. Galaţi 
29. Tulcea 
30. Botoşani 
31. Tismana 
32. Ipotesti 
33. Bihorului 
34. Codlea,  
35. Aleea 1,2,3,4 Poligonului 
36. Aleea 3 Bariera Vîlcii 
37. Arad 
38. Techirghiol, Babadag, Aleea 2 Doiceşti,  
39. Aleea 2 Motru 
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40. Părângului 
41. Aleea Bărăganului  
42. Cluj Napoca 
43. Prunului 
44. Lăcrimioarei 
45. Aleea 7 Brestei 
46. Ada-Kaleh 
47. Izvorul Rece 
48. Leandrului 
49. Polovragi 
50. Cărbuneşti 
51. Aleea l Roznov 
52. Gorjului 
53. Padeş 
54. Bărbăteşti 

  
Lucrări de reparaţii si întreţinere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova, conform 
contracte nr. 28019/15.02.2016, 161511/05.10.2016, 188648/25.11.2016   
 
 EXECUTANT: SC DELTA ACM 93 SRL BUCURESTI  
 

1. Strada Bărăganului  

2. Strada Horia  

3. Strada Făgăraş  

4. Cartier Craiovita Noua - zona NIELA (lucrări in continuare pe anul 2017 ) 

5. Strada Constantin Severineanu 

6. Strada 13 Septembrie  

7. Strada Victor Gomoiu  

8. Strada Principatele Unite  

9. Strada Scarlat Demetriade  

10. Strada Ştefan cel Mare  

11. Strada Plevnei  

12. Strada Nicolae Bălcescu  

13. Aleea 1 Păltiniş  

14. Strada Narciselor  

15. Parcarea Teatrului Naţional - Calea Bucureşti 

16. Strada Bătrânilor  

17. Strada 22 Decembrie 1989  

18. Strada Drumul Jiului 

19. Strada Elena Teodorini 

20. Cartier Valea Roşie – zona adiacentă străzii I. D. Sârbu 

21. Cartier Valea Roşie - zona adiacentă străzii REVOLUŢIEI 

22. Cartier Valea Roşie - zona adiacentă străzii 22 DECEMBRIE 1989 

23. Cartier Craioviţa Nouă - zona adiacentă străzii Castanilor 

24. Strada TEILOR  

25. Strada Preciziei 
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26. Strada Împăratul Traian  

27. Strada Potelu  

28. Prelungirea Nicolae Romanescu  

29. Pavaj zona Centrală - zona Hotel Ramada 

30. Strada Calea Dunării  

31. Strada Bucura + Aleea 2 Bechetului  

32. Strada G-ral Gheorghe Magheru 

33. Bulevardul Carol I  

34. Strada Vasile Lupu 

35. Colmatări fisuri în carosabil (17220 m) 

36. Strada Nicolae Romanescu  

37. Strada Mihai Moxa  

38. Strada Bucovina 

39. Strada Matei Milo, Strada Arieş 

40. Strada Ulmului  

41. Strada Fraţii Golești  

42. Strada Ioana Radu  

43. Strada Sfinţii Apostoli  

44. Gradina Botanica (alei)  

45. Strada Petre Carp, Strada Crişului  

46. Strada Mircea Vodă 

47. Strada Jieţului 

48. Parcări Calea Bucureşti – blocuri U – vis-a-vis Mc Donald`s 

49. Strada Maramureş si parcări adiacente 

50. Strada Vasile Alecsandri 

51. Parculeş Primărie zona Lumea Copiilor  

52. Strada Elena Farago, alei şi parcări adiacente  

53. Strada C.D. Fortunescu  

54. Strada Zambilei, Strada Cloşca 

55. Parcul LIBERTĂŢII 1848 (PUSKIN)  
57. Strada Beethoven  
59. Strada  Mitropolit Firmilian 
61. Strada Bujorului  
62. Cartier Craioviţa Nouă – zona cuprinsă între B-dul George Enescu – Poşta –

Complexul Racheta,  
63. Strada Câmpul Libertăţii, Strada Virgil Madgearu,  
64. Strada Gheorghe Duca, Strada Barbu Lăzăreanu, Strada Banu Stepan, Strada Fluturi  

 
Prin activitatea de întocmire/eliberare şi urmărirea autorizaţiilor de spargere stradă pentru 

diferite branşamente în anul 2016 au fost emise după cum urmează :  
- Autorizaţii Spargere Stradă           – 71 
- Autorizaţii de Intervenţie              – 635 
- Autorizaţii branşamente Aeriene  – 276 
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Administrarea zonelor verzi 
Activitatea de amenajare, întretinere şi înfrumuseţare zone verzi este dată în gestiune directă 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare. 
  Suprafaţa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 825 ha.  

În perioada ianuarie - decembrie 2016, pe această activitate au fost desfăşurate următoarele 
lucrări: 

1. curăţire a zăpezii;  
2. tăieri de regenerare la arbori, arbuşti si garduri vii; 
3. tăieri de corecţie la arbori; 
4. tăieri arbori uscaţi, înclinaţi, arbori care afectează reţelele utilitare, scos rădăcini; 
5. lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, parcuri; 
6. defrişat manual suprafeţe; 
7. încărcat şi transport resturi vegetale;  
8. întreţinerea curăţeniei; 
9. lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari; 
10. măturat alei, întreţinerea curăţeniei la locurile de joacă şi foişoare; 
11. tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 

   
În municipiul Craiova, în anul 2016, au fost plantaţi: 

1. 1273 arbori (brad, platan, frasin, arţar roşu, mesteacăn, salcâm, catalpă, tei, stejar roşu, molid);  
2. 1362 arbuşti (ienupăr virginian, ienupăr târâtor, forstitia, spirea, lamâiţa, mahonia, thuia, etc.);  
3. gard viu 53281 bucăţi (ligustrum vulgare, ligustrum ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.); 
4. flori anuale 122706 bucăţi (begonia, salvia, tagetes, dhalia, crizantema, muscate, cineraria); 
5. flori bienale 78200 bucăţi (lalele bulbi, narcise bulbi, zambile bulbi, crin bulbi, pansele, bănuţei); 
6. plante perene 710 bucăţi (cana indica, azalee); 
7. trandafiri 430 bucăţi; 
8. trandafiri butaşi 20 bucăţi; 
9. jardiniere şi ghivece cu flori 1528 zona central; 
10. gazon seminte 1067 kg; 
11. rulou de gazon 7566 mp în Grădina Botanică, Parcul Crizantemelor şi Sens Giratoriu 

intersecţie strada Calea Bucureşti si strada Tehnicii – cartier Lapuş. 
   
  
  Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae Romanescu 
presupune întreţinerea a 262 animale si păsări astfel:  24 animale carnivore, 40 omnivore, 38 ierbivore, 
160 păsări decorative şi carnivore. 
        Intreţinerea Grădinii Zoologice a constat in : 

1. asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte; 
2. cheltuieli cu personalul deservent; 
3. cheltuieli cu energia electrică, apa, curăţenie;  
4. cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare îngrijirii speciilor 

de animale si păsări). 
  

Iluminat Public 
Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de investiţii pentru 

reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, lucrări de menţinere – intreţinere 
a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public, activitatea de iluminat ornamental-festiv, 
consum de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene, lucrări de asistenţă tehnică şi consum de 
energie electrică pentru manifestări cultural- sportive. 
 a). Au fost executate lucrări de investiţii după cum urmează: 
 1. Modernizare iluminat public bulevarde: 
 - Calea Severinului; 
 - b-dul Nicolae Titulescu; 
 - Calea Bucureşti; 
 - b-dul Nicolae Romanescu; 
 - b-dul Ştirbei Vodă. 
 Lucrarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu 
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tehnologie LED. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - corp iluminat cu LED: 1.330 buc; 
 - console: 1.306 buc; 
 - cablu de alimentare: 7,73 Km. 
 2. Modernizare iluminat public străzi: s-au modernizat zonele 3, 4 şi 5, respectiv cartierele: 
Brazda lui Novac, Rovine, Craioviţa Nouă, Brestei, Rovine II (Troaca), Cernele, Nisipuri şi George 
Enescu. Lucrările au constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat 
echipate cu surse cu vapori de sodiu moderne şi performante din punct de vedere energetic.   
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - corp iluminat cu sursă sodiu: 3.149 buc; 
 - console: 3.159 buc; 
 - cablu de alimentare: 12,59 Km. 
 3.Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public. Implementarea sistemului 
de telegestiune a iluminatului public va permite controlul, comanda şi varierea fluxului luminos al 
aparatelor de iluminat. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - modul universal pornire-oprire: 4.552 buc; 
 - router local de comunicaţi: 92 buc; 
 - concentrator de date: 92 buc; 
 - analizor parametrii reţea electrică: 92 buc. 
 4. Extinderea sistemului de iluminat public: S-au executat lucrări de extindere a sistemului de 
iluminat public pe străzile: Licurici, Aleea 4 Şimnic, Brestei, Eliza Opran, Drumul Industriilor, Paşcani, 
Burebista, Floreşti, Deceneu, Aleea 1 Şimnic.  
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - stâlpi metalici h = 8 m: 187 buc; 
 - linie electrică subterană: 7,29 Km 
 - corp iluminat cu sursă sodiu: 136 buc; 
 - console: 136 buc; 
 - cablu de alimentare: 1,49 Km. 
 Valoarea lucrărilor de investiţii în anul 2016 a fost de 12.869.372 lei. 
 b). Pentru lucrările de întreţinere - menţinere in anul 2016, prevederile bugetare iniţiale au fost 
de 1.920.000 lei, din acestea cheltuindu-se 1.869.056 lei. 

 Pentru activitatea de întreţinere - menţinere a Sistemului de Iluminat Public au fost utilizate 
următoarele  componente: 

- Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 1.797 buc; 
          - Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 738 buc; 
         - Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 726 buc. 
          c)  Realizarea iluminatului ornamental - festiv: 

        În perioada sărbătorilor de iarnă 2016-2017 au fost executate lucrări de punere în evidenţă a zonelor 
de importanţă sporită pentru următoarele obiective: Piaţa Mihai Viteazu, Piaţa Fraţii Buzeşti, străzile 
aparţinătoare centrului vechi (Lipscani, Rolland, Olteţ, Mosoiu, Traian Demetrescu, România 
Muncitoare) precum şi parcurile aferente (English Park şi Parcul Mercur), clădirile de importanţă istorică 
(Primăria Municipiului Craiova, Prefectura şi Clădirea Palace), Parc Brazda, Piaţa Gării, Platou Parcare 
Subterană, Calea Bucureşti şi străzile din centru oraşului (A.I. Cuza, Popa Şapcă, Unirii, Romul, N. 
Plopşor şi Th. Aman).  

        Valoarea lucrărilor executate: 1.197.621,68 lei şi au fost utilizate următoarele  componente: 
        - montare element decorativ festiv: - 6.846 buc; 
        - montare banner iluminat festiv: - 85 buc; 
        - împodobire brad ornamental: - 2 buc. 

d) Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2016, prevederile 
bugetare iniţiale au fost de 4.800.000 lei, prevederile definitive au fost de 5.050.000 lei, din acestea 
cheltuindu-se  5.031.447,24 lei. 

e) Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene in anul 2016, 
prevederile bugetare iniţiale au fost de 1.325.000 lei, prevederile definitive au fost de 1.526.000 lei, din 
acestea cheltuindu-se 1.525.706,34 lei. 
           f) Pentru lucrările de asistenţă tehnică şi consumul de energie electrică din manifestările 
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cultural- sportive în anul 2016, prevederile bugetare iniţiale au fost de 400.000 lei,  din acestea 
cheltuindu-se 377.896,56 lei. 

Mobilier urban  
  S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de pe domeniul 
public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene s-a făcut ori de cate ori a fost nevoie, suprafaţa totală a 
bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această perioadă fiind de cca 6032 mp.  

De asemenea, la nivelul anului 2016, s-au executat o serie de lucrări după cum urmează: 
- Banci monate -  325 buc.; 
- Banci demontate-110 buc.; 
- Cosuri gunoi montate - 201 buc.; 
- Gard metalic montat – 30.000 ml; 
- Reparatii banci – 1282,5 ml de lanteti cu dimensiunea de 2,5x0.12x0.005 m; 
- Vopsit banci - 1354 mp; 
- Montat gard locuri de joaca - 296 ml 
- Montat mese şah – 7 buc.; 
- Vopsit elemente locuri joaca -77 mp; 
- Reparatii elemente locuri de joaca, tobogane fibra 8 buc., scaun leagane 30 buc.; 
- Exploatare si intretinere fantani arteziene – 26 buc; 
- Confectionat jardiniere lemn-118 buc.; 
- Confectionat si montat suporti metalici jardinière - 328 buc.; 

Marcaj rutier 
S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de pe domeniul 

public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene s-a făcut ori de cate ori a fost nevoie, suprafaţa totală a 
bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această perioadă fiind de cca 6032 mp.  

 
 

Salubritate 
Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 
În cursul anului 2016, de pe raza municipiului Craiova, a fost colectată şi depozitată în depozitul 

ecologic Mofleni, administrat de compania EcoSud, o cantitate de 84369,12 tone de deşeuri. Lunar, în 
medie, aproape 200.000 de craioveni au beneficiat de serviciile de colectare şi transport prestate 
de SC Salubritate Craiova SRL, societatea depunând eforturi constante pentru mărirea numărului de 
abonaţi, în scopul reducerii depozitelor necontrolate de deşeuri de pe teritoriul municipiului. 

În perioada menţionată anterior, au fost colectate şi livrate către operatori autorizaţi următoarele 
cantităţi de deşeuri reciclabile: 66,139 tone hârtie-carton, 18,247 tone de deşeuri de plastic şi 17,306 
tone deşeuri de sticlă. Astfel, cantitatea totală de deşeuri livrată operatorilor autorizaţi în 2016 a 
fost de peste 100 de tone.  

În scopul creşterii cantităţii de deşeuri colectate selectiv, în cursul anului 2016, SC Salubritate 
Craiova SRL a demarat un proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor în cartierele de case ale 
Craiovei. Au fost incluşi în acest proiect 6714 abonaţi care locuiesc pe 96 de străzi din 10 cartiere ale 
municipiului. Odată cu introducerea sistemului de colectare selectivă la case, SC Salubritate Craiova 
SRL a organizat o campanie de informare şi conştientizare care a presupus atât desfăşurarea unei 
campanii door to door în care au fost distribuite flyere conţinând informaţii referitoare la modalitatea 
corectă de colectare selectivă a deşeurilor, cât şi campanii în media (print, online şi TV). Tot în cursul 
anului 2016, SC Salubritate Craiova SRL a organizat o campanie de informare a agenţilor economici 
privind posibilitatea de a colecta selectiv şi de a reduce, astfel, costurile serviciilor de salubrizare. 
Practic, toate persoanele juridice abonate care nu au adoptat acest sistem de gestionare a deşeurilor 
au primit, prin e-mail sau direct, de la lucrătorii SC Salubritate Craiova SRL, o informare legată de 
avantajele optării pentru un asemenea sistem.  

În vederea asigurării calităţii serviciilor prestate către utilizatori dar şi a respectării prevederilor 
contractuale, SC Salubritate Craiova SRL a achiziţionat în cursul anului 2016 1625 europubele cu o 
capacitate de 120 litri, 864 europubele cu o capacitate de 240 litri şi 190 eurocontainere cu o capacitate 
de 1100 litri, cu o valoare totală de 384251 lei, fără TVA. De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL a 
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achiziţionat în cursul anului 2016 două autocompactoare cu o capacitate de 7 mc şi 16 mc, la o valoare 
totală de 701320 lei, fără TVA. În plus, la finalul anului 2016, societatea a achiziţionat o 
autocompactoare cu o capacitate de 7 mc, la valoarea de 234000 lei, fără TVA. 
 

Serviciul Corp Control 
Serviciul Corp Control din cadrul SC Salubritate Craiova SRL a întreprins, în cursul anului 2016, 

acţiuni de monitorizare şi control în vederea menţinerii unui aspect salubru al suprafeţelor aflate în 
domeniul public al municipiului, precum şi a celor aflate în proprietate privată, acţiuni de identificare a 
marcajelor stradale şi sistemelor rutiere deteriorate, în vederea refacerii acestora. De asemenea, au 
fost identificate şi comunicate factorilor responsabili, în vederea remedierii, probleme legate de 
mobilierul urban sau gărduleţe metalice deteriorate, de existenţa unor indicatoare de circulaţie 
deteriorate sau a unor semafoare defecte, precum şi avarii la sistemele de furnizare a utilităţilor sau 
lipsa unor capace de canal. În plus, a fost întreprinsă acţiunea de verificare şi centralizare privind 
problemele de curăţenie,  îngrijire şi întreţinere a spaţiilor verzi din toate unităţile de învăţământ de pe 
raza municipiului Craiova, aceasta fiind transmisă către I.S.J. Dolj, în vederea remedierii problemelor 
sesizate. Prin lucrătorii săi, Serviciul Corp Control a somat asociaţiile de proprietari unde au fost 
întâmpinate frecvent probleme privind salubrizarea platformelor gospodăreşti. 

În perioada ianuarie-decembrie 2016, Serviciul Corp Control din cadrul SC Salubritate Craiova 
SRL a desfăşurat mai multe acţiuni de verificare, în  diverse zone ale Craiovei, în urma cărora au fost 
înmânate persoanelor fizice şi juridice care nu aveau încheiate contracte cu SC Salubritate Craiova 
SRL 900 de somaţii. Împreună cu efective din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, au fost 
desfăşurate acţiuni de identificare a persoanelor fizice care nu deţin contracte cu SC Salubritate 
Craiova SRL. 

Au fost monitorizate şi supravegheate zonele în care se depozitează ilegal deşeuri menajere şi 
municipale în vederea identificării persoanelor contraveniente şi sancţionării acestora, cum ar fi:  

 
• Str. Popova intersecţie cu str. Nicolae Romanescu 
• Str. Bibescu, zona părculeţ Madona Dudu 
 

Serviciul Corp Control a întocmit 127 adrese către furnizori de utilităţi şi societăţi de construcţii, 
pentru remedierea sau refacerea porţiunilor de carosabil/trotuar afectate în urma avariilor sau lucrărilor 
la reţelele de utilităţi. 
 

Gestionarea câinilor fără stăpân 
În cursul anului 2016, lucrătorii Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân au capturat un 

număr de 3004 câini fără stăpân, au fost efectuate 3004 operaţiuni de deparazitare, 2643 de 
vaccinare antirabică şi 2.625 de microcipări. În aceeaşi perioadă, au fost adoptaţi de la Adăpostul 
canin Breasta un număr de 2722 câini. 1034 masculi şi 723 femele au fost sterilizaţi în adăpost în 
cursul anului 2016.  
 

Salubrizare stradală 
Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al 

domeniului public şi se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia intervalelor în care se 
efectuează operaţiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil sau în care temperatura exterioară este 
sub cea de îngheţ. În cursul anului 2016, suprafaţa totală pe care s-a executat operaţiunea de măturat 
manual este de 100939,15 mii mp. 

Întreţinerea curăţeniei pe carosabil şi trotuare s-a executat pe tot parcursul anului, pe o 
suprafaţă de 431843,02 mii mp. Operaţiunea de curăţare de pământ a rigolelor, efectuată în lunile 
februarie şi martie, s-a executat pe o suprafaţă de 141400 mp. 

Spălatul mecanizat al carosabilului s-a efectuat, în perioada aprilie-octombrie, pe o suprafaţă de 
57521,04 mii mp, în timp ce stropitul străzilor, operaţiune efectuată doar în perioade în care nu este 
posibilă formarea poleiului, s-a executat pe o suprafaţă de 57086,49 mii mp. Operaţiunea de măturare 
mecanizată a carosabilului s-a efectuat pe o suprafaţă de 92333,43  mii mp. 
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Dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie 
În scopul combaterii rozătoarelor şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus, au fost 

efectuate în 2016 trei etape de deratizare pe domeniul public, pe o suprafaţă de 22234,704 mii mp. În 
vederea combaterii insectelor dăunătoare, precum ţânţari, muşte şi căpuşe, au fost executate în 2016 
şase campanii de dezinsecţie pe domeniul public. Pentru a asigura o eficienţă sporită a activităţii de 
dezinsecţie pe domeniul public, în 2016 SC Salubritate Craiova SRL a desfăşurat trei etape de 
dezinsecţie prin pulverizare aeriană, alternativ acţionându-se pentru combaterea ţânţarilor prin 
pulverizarea substanţelor de combatere a dăunătorilor la nivel terestru. Suprafaţa totală pe care s-a 
acţionat prin pulverizarea terestră a substanţelor de combatere a insectelor dăunătoare este de 
21912,414 mii mp, lucrări care au vizat parcuri, maluri de lac, spaţii verzi şi cimitire. Suprafaţa pe care 
s-a acţionat prin pulverizare aeriană este de 23388,954 mii metri pătraţi. 
 

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe 
timp de polei sau îngheţ 

În baza Contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr. 1/29.03.2013, SC Salubritate Craiova SRL a asigurat în 2016 degajarea şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ. În vederea completării 
parcului auto propriu pentru pregătirea sezonului de iarnă 2016-2017, în 2016, SC Salubritate Craiova 
SRL a încheiat şapte acorduri cadru pentru închirierea de utilaje. 
 

Astfel, Regia Autonomă de Administrare a Fondului Public şi Domeniului Locativ Craiova a 
asigurat, în funcţie de condiţiile meteorologice existente: 
 
-tractoare rutiere de minim 60 CP echipate cu plug(semigreder)/lamă pentru împins zăpada şi remorcă 
pentru transport (minim 2 şi maxim 3 bucăţi); 
-tractoare rutiere de minim 60 CP cu echipament pentru împrăştiat material antiderapant şi remorcă 
pentru transport (minim 3 şi maxim 4 bucăţi); 
-autogredere de minim 80 CP pentru împins zăpada (minim 1 şi maxim 2 bucăţi); 
-autobasculante peste 16 tone, pentru transport şi tractare (minim 1 şi maxim 2 bucăţi); 
-autobasculante 7-16 tone, pentru transport şi tractare (minim 1 şi maxim 2 bucăţi). 
 

S.C. Delta ACM 93 S.R.L. a închiriat către SC Salubritate Craiova SRL: 
-autovehicule peste 16 tone cu 2-3 axe motrice cu lame şi sistem de împrăştiat material antiderapant 
(minim 8 şi maxim 12 bucăţi); 
-încărcător frontal cu cupă şi lamă (buldoexcavator), minim 10 şi maxim 12 bucăţi. 
 

Cele şapte acorduri cadru au fost încheiate pe o perioadă de cinci luni. Alături de vehiculele 
industriale închiriate, menţinerea în stare de funcţiune a căilor publice din Craiova a fost asigurată şi de 
cele 41 utilaje ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Valoarea totală atribuită pe cele şapte loturi a fost 
de 1.535.044,32 lei, fără TVA. Primul contract subsecvent aferent fiecărui acord a fost încheiat pentru 
perioada 16 noiembrie-31 decembrie 2016. 
 

În scopul asigurării stocurilor de material antiderapant, SC Salubritate Craiova SRL a încheiat în 
2016 un acord cadru pentru furnizarea a minim 2.000 tone şi maxim 6.000 tone de sare industrială cu 
societatea Ginard Com SRL.  
 

În plus, SC Salubritate Craiova SRL a avut în stoc, înainte de debutul sezonului de iarnă 2016-
2017, 1087 tone de sare, 754 metri cubi de nisip şi 48,3 tone de clorură de calciu. 
 

În perioada noiembrie 2016-decembrie 2016, valoarea cheltuielilor înregistrate în cadrul 
activităţii de deszăpezire şi combatere a poleiului este de 57024,14 lei, fără TVA. 
 
Tabel comparativ al cheltuielilor ocazionate de activitatea de deszăpezire, în perioada 2011-2016 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Cheltuieli 
deszăpezire 

5,45 milioane 
lei 

1,13 milioane 
lei 

1,8 milioane lei 
fără TVA 

1,15 milioane 
lei fără TVA 

1,42 milioane lei 
fără TVA 
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fără TVA fără TVA 
 

Comparativ cu anii precedenţi, cheltuielile totale ocazionate de prestarea activităţii de 
deszăpezire au scăzut, având în vedere eliminarea tarifului pentru perioada de aşteptare a utilajelor, 
dar şi economiile înregistrate.  

 


