
MUNICPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
  
                                 HOTĂRÂREA NR.95 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 

amestec optimal, în municipiul Craiova  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

Având în vedere rapoartele nr.32205/2016 şi nr.34067/2016  întocmite de Direcţia 
Servicii Publice prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii 
de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova; 

  În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003; 
 În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republiocată, privind 
administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.274/2015, cu un nou tarif - simbol lucrare DA12C 
asimilat, prevăzut la pct.2 din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013.  

Art.4. 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 Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 



    Mihai CILIBIU          Ovidiu MISCHIANU 
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