
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                                                                                                
 

HOTĂRÂREA NR. 21 
privind aprobarea tarifelor  pentru activitatea de administrare şi exploatare a 

toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova 
 
 

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

 Având în vedere raportul nr.3469/2013 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare 
şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 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 Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, 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; 

 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 activitatea de administrare şi exploatare a 

toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.21/2013 
 

 
Tarife pentru activitatea de administrare si exploatare a  toaletelor ecologice  si 

WC-urilor publice data in gestiune directa RAADPFL Craiova 
 
 

 
NL Norma locala 
Normativ U8-U9/82 privindintretinerea masinilor si utilajelor 
Normativ V privind intretinerea preventiva a reparatiilor automobilelor si remorcilor /1977 
Norme tehnice departamentale privind intretinerea si exploatarea utilajelor de gospodarie comunala 
                                                                                                                                   lei 
Nr.
crt
. 

Simbol  Denumire 
lucrare/servi

ciu 

Ora 
functionare 

Ora 
asteptare  

Obs.  

1 NL Inchiriere 
autospeciala 

vidanja 
pt.toalete 
ecologice  

58,05 12,42 La prezentele 
valori se adauga 

cheltuieli 
indirecte 

24,8%,profit 5% 
si TVA conform 

legislatiei in 
vigoare 

 

2   NL  Vidanjat cu 
motopompa  

 
1,34/ ora 
vidanjat 

 
0,00 

La prezentele 
valori se adauga 

cotele de 
manopera 
conform 

legislatiei in 
vigoare, 
cheltuieli 

indirecte 24,8%, 
profit 5% si TVA 

 

 
 

 
 

Materialele folosite vor fi justificate prin facturi anexate la situatiile de lucrari. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe PÎRVU 
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