
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          
 

     HOTĂRÂREA NR.301 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.08.2015; 
     Având în vedere raportul nr.122227/2015 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.256, 258, 259, 260 şi 261/2015; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008,  
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 privind salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată în anul 2015; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, 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.l. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.229/2015, prin completare cu tarifele pentru serviciile de înhumare în 
cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca şi Dorobănţia din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.836/2013. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Gheorghe PÎRVU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 



 
 



Anexa la Hotărârea nr.301/2015

   

Tarif vechi  la 
manopera 
(manopera 
extrasa din 
deviz) Tarif 
vechi  la 

Utilaj

Lei/um

1 Inhumare decedatilor pauperi - manopera loc 244,73 161,84 198,05 260,58

Inhumare cripta cavou - manopera

Lei 
valoare 

fara TVA

                                                   CENTRALIZATOR 
        Tarife servicii de inhumare practicate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova
                      in cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca si Dorobantia 

Nr. 
Crt. Denumire serviciu UM

                        TARIFE propuse 

lei- fara TVA Lei /um 
Manop.

Lei              
Total 

chelt.dir



Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adaugandu-se in
deviz conform articolului de deviz

Inhumare in goapa suprapusa cu capac-
manopera

 -  fara placi

Nota: placile se achita separate
Nota: materialele folosite ( nisip, ciment,
var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif,
acestea adauganduse in deviz conform
articolului de deviz

Inhumare in groapa suprapusa cu capac,
placi recuperate - manopera

Nota: materialele folosite ( nisip, ciment,
var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif,
acestea adauganduse in deviz conform
articolului de deviz

126,87

4 loc 171,02 102,06 125,4 164,33

3 loc 124,15 78,79 96,81

2 loc 160,97 102,58 126,04 165,17



Inhumare in goapa boltita sau suprapusa
sus, prin fata locului - manopera

Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adauganduse in
deviz conform articolului de deviz

6 Inhumare in groapa simpla - manopera loc 244,73 161,84 198,85 260,58

Inhumare in groapa suprapusa jos, prin
fata locului - manopera  

Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adauganduse in
deviz conform articolului de deviz

                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe PÎRVU

210,72

7 loc 221,26 147,48 181,21 237,46

5 loc 185,7 130,87 160,8
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