
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                  
 

HOTĂRÂREA NR. 20 
privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea în perfectă stare 

de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2013; 

  Având în vedere raportul nr.3663/2013 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea în 
perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, 
a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28, 30, 
31, 32 şi 33/2013;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 şi Hotărârii Guvernului 
nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acesteia; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2008 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul 
Craiova; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.10, art. 45 alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă tarifele pentru realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de 

funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.123/2008. 

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 Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR, 
               Gheorghe PÎRVU       Nicoleta MIULESCU 

 



 
 
        ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.20/2013 
 
 
 

CENTRALIZATORUL 
Tarifelor de manopera si utilaje pentru lucrari de sistematizareacirculatiei,marcaje si       

indicatoare rutiere 
 
 
 
Nr. 
crt 

Simbol                      Denumire lucrare U.M. Pret 
manopera 

Utilaj 

1. RpEF13 
 

Inlocuire bec semafor  
 

Buc 1.18  

2. RpEE05F1 
 

Inlocuire buton actionare si comanda 
 

Buc 7.19  

3. RpEF02A2 
 

Inlocuire dulie  
 

Buc 2.92  

4. RpCP01A 
 

Executare de constructii metalice din 
profile/Confectii metalice din profile  
 

Kg 5.76  

5. RpCP06B 
 

Executare de c-tii metalice din tabla tip 
panou,cofret,etc/Panouri din plasa de sarma 
 

Mp 29.67  

6. RpCP06A 
 

Executare de constructii metalice  din tabla tip 
panou,cofret,etc 
 

Mp 15.84  

7. RpCA02A1 
 

Sapatura de pamant in conditii si pozitii grele  
 

Mp 70.69  

8. RpCB07A1 
 

Turnat beton ziduri de sprijin ,capace,camere de 
tragere 
 

Mc 80.65  

9. DG06B 
 

Spargerea si desfacerea betonului pe 
supraf.limitate,pe alei,trotuare pt.pozarea 
cablurilor,conductelor 
 

Mc 22.68 9.10 

10. DG06A 
 

Spargerea si desfacerea betonului pe 
supraf.limitatecu imbracaminte carosabila 
pt.pozarea cablurilor,conductelor 
 

Mc 28.38 12.14 

11. DF17A.AL 
 

AL90ITA   Executat marcaje axiale mecanizat cu 
vopsea pe supraf.carosabile  cu microbile 
 

Mp 3.46 0.89 

12. DF21A 
 

Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera 
 

Buc 1.62  

13. DH26A 
 

Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie 
 

Mp 4.23  

14. DG04B 
 

Desfacere borduri din beton 
 

Ml 2.21  

15. DG05A 
 

Desfacere imbracaminte asfaltica cu starturi pana 
la 3cm formate din :           A-covoare asfaltice 
 

buc 3.62  

16. DG04B 
 

Desfacere borduri din beton 
 

Ml 2.21 3.034 



17. DF02 
 

Vopsit suprafete nemetalice panouri balustrade 
,borduri,etc pe teren/plantarea indicatorilor 
kilometrici,inclusiv vopsirea,scrierea si executarea 
movilelor 
 

Mp 4.56  

18. DZ35 
 

Vopsit suprafete  metalice panouri balustrade 
,indicatoare rutiere verso pentru circulatia rutiera 
 

Mp 4.56  

19. DZ36 
 

Executat  indicatoare cu cu sablon cu vopsea si 
folie reflect. 
 

Mp 35.45  

20. DF20A 
 

Montarea indicatoarelor de denumire/nume pe 
ziduri 
 

Buc 2.36  

21. DF20A-a 
 

Indreptat indicatoare de circulatie fara a le 
demonta 
 

Buc 1.23  

22. DF20B 
 

Montarea indicatoarelor de circulatie pe stalpi cu 
colier executat in teren 
 

Buc 10.98  

23. DF20B-b 
 

Montarea indicatoarelor de circulatie pe stalpi fara  
colier executat in teren 
 

Buc 2.36  

24. DF22A 
 

Deplantarea stalpilor metalici pentru :                                                                  
A- indicatoare  
 

Buc 1.84  

25. DF22B 
 

Deplantarea stalpilor metalici pentru :                                                             
B- semafoare  
 

Buc 5.08  

26. DF13XA 
 

Plantarea stalpilor pentru semafoare in localitati 
 

Buc 10.37  

27. RpEH01XA 
 

Incercarea/Verificarea cablurilor electrice/circuite 
electrice sub 1kv 
 

Buc 11.83  

28. RpEE11XC 
 

Demontare corp de iluminat/corp semafor  
 

Buc 3.38  

29. EE11XB 
 

Montat pe stalpi existenti a semafoarelor de tip:                                                         
B-mare,lentila ø300mm,pt.vehicule 
 

Buc 84.50  

30. EE11XC 
 

Montat pe stalpi existenti a semafoarelor de tip:                             
C-mare,lentilaø300mm,pentru pietoni 
 

Buc 67.60  

31. EC03XA 
 

Montat cablu pentru semafoare:                                                                       
A-sub 1 kg/m 
 

Ml 1.69  

32. EE08XB 
 

Schimbat sigurante /accesorii pt.lampile de 
iluminat fluorescente                                  B-
starter/siguranta   ;siguranta este asimilata cu 
starterul fiind un element bipolar                  
 

Buc 1.72  

33. AtE05A 
 

Incercarea, verificareaelectrica  si schimbarea:                             
A-releelor  intermediare 
 

Buc 35.20  

34. AtE27B1 
 

Verificat si depanat placi electronice pt 
semafoare/Incercarile echipamentului electronic 
pt.semnaliz.:                                                                            
B1-Module constructive conectate la proces fara 

buc 134.16  



inst.teh.in funct. 
 

35. AtE08B 
 

Verificat si depanat programatoare electrice 
/Incercarea si verificarea programatoarelor ciclice:                                         
B-programatoare electronice 
 

Buc 192.20  

36. EC02XA 
 

Montat cablu pe suporti                                                                                                    
A- cablu cu masa sub 1kg/m 
 

Ml 5.07  

37. RpEH06XA 
 

Verificarea prizei de pamant 
 

Buc 29.37  

38. AtA03D 
 

Montarea dulapurilor de semaforizare/Montarea 
panourilor dulapurilor,cutiilor(inclusiv de 
protectie)echipate/neechipate,greutatea de:                   
D=100-150 kg         
 

Buc 78.70  

39. DF11XA.L 
 

Indreptarea stalpilor metalici pt.indicatoare de 
circulatie rutiere(inclusiv borne pt.delimitare)                                                                                                                          
A 1-din metal conf.industrial 
 

Buc 3.00  

40. AtE27A01 
 

Incercat si verif.dulap cu echip.electronic de 
semaforiz./Verif.echip.electronice de semnaliz.  
 

Buc 72.24  

41. DF20A.L 
 

  01    Montarea pragurilor de sol 
 

Buc 2.36  

42. NML 
 

Scriere cu pensula litere sau cifre pe suport textil 
,metal,lemn,beton/2,1-5cm(inclusiv pozitionarea 
materialului,prepararea vopselei si protectia pana 
la uscare) 
 

Buc 0.15  

43. NML 
 

Dispecerizare Trafic Centru de Monitorizare 
 

 10.32  

44. NML 
 

Curatire prin spalare a corpurilor de semafor 
 

Mp 4.91  

45. NML 
 

Demontat linie electrica aeriana 
 

Ml 0.98  

46. NML 
 

Demontat dulap electric 
 

Buc 26.25  

47. NML 
 

Schimbat parasolar la un corp de semafor 
 

Buc 4.34  

48. NML 
 

Schimbat usa la un corp de semafor 
 

Buc 4.34  

49. DF17A.AR 
 

AR300  Executat marcaje axiale mecanizat cu 
vopsea pe supraf.carosabile  cu microbile 
 

Mp 3.46 3.393 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe PÎRVU 
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