
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           
 

            HOTĂRÂREA NR. 62 
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru 

repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2013 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013. 

Având în vedere raportul nr.20403/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social,  pe anul 
2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.54, 55, 56, 57 şi 58/2013;  
 În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată şi completată şi art.28, alin.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45, alin.1, art.62 
alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea 

persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2013, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Regia Autonomă de Transport 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU 
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                                                         ANEXA  LA HOTĂRÂREA NR.62/2013 
        
 
 
 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea persoanelor care beneficiază  

de ajutor social  pe anul 2013 
 

 
 

A. Lucrările care urmează a fi efectuate pe raza municipiului Craiova sunt: 
 

 Întreţinere spaţii verzi; 
 Curăţenie hale şi ateliere; 
 Sortarea şi depunerea selectivă a deşeurilor; 
 Spălarea şi curăţarea mijloacelor de transport auto; 
 Toaletarea căii de rulare a tramvaielor prin eliminarea vegetaţiei ; 
 Degajat teren de corpuri străine; 
 Degajat teren de frunze şi crengi; 
 Măturat alei; 
 Încărcat pământ şi resturi vegetale; 
 Cărat gunoi cu coşul; 
 Curăţirea manuală a zăpezii şi gheţii – pe perioada de iarnă; 
 Răzuire manual la rigolă; 
 Măturare manual carosabil, trotuar, alei, parcări, alei pieţe; 
 Încărcare gunoi menajer rezultat din măturare manuală; 
 Salubrizarea zonei periferice, canale descoperite; 
 Salubrizare pieţe; 
 Alte lucrări neprevăzute solicitate de autoritatea locală. 

 
 

B.Locaţiile unde se  vor executa acţiunile sau de lucrările de interes 
local 
 

1. R.A.T. Craiova 
 

 Secţia Pavilion Administrativ/Secţia 1 – Calea Severinului nr.23; 
 Sectia 2 TRAMVAI. 

 
2. R.A.A.A.D.P.F.L Craiova,  
 

a. Zona verde a municipiului Craiova – parcuri şi grădini publice: 
Parcul Nicolae Romanescu; 
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Parcul Tineretului; 
Zona Cl. Bucureşti şi N Titulescu; 
Seră şi Pepinieră; 

b. Zona verde aferentă cimitirelor aflate în administrarea regiei: 
Cimitirul Sineasca; 
Cimitirul Ungureni; 
Cimitirul Craiova Nord; 
Cimitirul Dorobănţia; 

 
3. S.C. Salubritate Craiova SRL 
 
 Zone şi cartiere periferice precum Făcăi, Mofleni, Popoveni, Romaneşti, 
Catargiu, Brestei, Faţa Luncii, Bariera Vâlcii, Drumul Apelor, Plaiul Vulcăneşti, 
Şimnicul de jos, Troaca, Izvorul Rece. 
 Alte străzi care nu sunt cuprinse în programul de lucru al societăţii. 
 
4. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
 
 Pieţe şi târguri, pe spaţiul aparţinând domeniului public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 
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