
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           
 

 
HOTĂRÂREA NR. 83 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2012, 
pentru repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 

social 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2012. 

Având în vedere raportul nr.19675/2012 întocmit de Direcţia Asistenţă şi 
Protecţie Socială privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, 
pe anul 2012, pentru repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;  
 În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.276/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 şi art.62 
alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.   Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2012, pentru 

repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie 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, 

          Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
 



 
                                               Anexa la Hotărârea nr.83/2012 
 
 

Planul de acţiuni sau de lucrãri de interes local  
pentru repartizarea persoanelor apte de muncă care beneficiazã  

de ajutor social pe anul 2012 
 

 
 

       A.  Lucrările şi acţiunile şi ce se vor executa pe raza municipiului 
Craiova pe  strãzi, alei, parcuri,  în incinta cartierelor, pe spaţiul 
aparţinând domeniului public sunt: 
 

-  Întreţinere spaţii verzi; 
-  Curãţenie hale şi ateliere; 
- Sortare şi depunere selectivã a deşeurilor; 
- Spãlare şi curãţare mijloacelor de transport auto;    
- Toaletare cãi de rulare a tramvaielor prin eliminarea vegetaţiei;  

      - Degajare teren de corpuri strãine; 
      - Degajare teren de frunze şi crengi; 
      - Mãturare alei; 
      - Încãrcare pãmânt şi resturi vegetale; 
      - Cãrare gunoi cu coşul; 
      - Curãţare manualã a zãpezii şi gheţii – pe perioada de iarnã; 
      - Rãzuire manual la rigolã; 
      - Încãrcare rãzuialã; 
      - Mãturare manual carosabil, trotuar, alei, parcări, alei pieţe; 
      - Încãrcare gunoi menajer rezultat din mãturare manuală; 
      - Salubrizare zone periferice, canale descoperite 

- Alte activitãţi şi lucrări solicitate de cãtre autoritatea localã. 
 

B. Locaţiile în care se  vor executa acţiunile sau lucrările de interes 
local sunt urmãtoarele:  
   1. R.A.T. Craiova 

-  Secţia Pavilion Administrativ/Secţia 1 – Calea Severinului nr.23; 
-  sediul Atelierului de reparaţii şi exploatare din str. Dr. Gerota nr.2; 
-  Sectia 2 TRAMVAI. 

 
                



             2. R.A.A.A.D.P.F.L Craiova 
             Zona verde a municipiului Craiova – parcuri şi grãdini publice: 

           - Parcul Nicolae Romanescu; 
- Parcul Tineretului; 
- Parcul Puşkin; 
- Parcul Mihai Bravu; 
- Zona Asociaţiilor de Proprietari; 
- Serã şi Pepinierã. 

 
             Zona verde aferentã cimitirelor aflate în administrarea regiei: 

- Cimitirul Sineasca; 
- Cimitirul Ungureni; 
- Cimitirul Craiova Nord; 
- Cimitirul Dorobãnţia. 

 
       3. S.C. Salubritate Craiova SRL 

                 - zone şi cartiere periferice precum Făcăi, Mofleni, Popoveni, Romaneşti, 
Brestei, Faţa Luncii, Bariera Vâlcii, Drumul Apelor, Plaiul Vulcăneşti, Şimnicul de 
Jos; 
               - canalul descoperit din str.Carpenului, Râului 
              - alte  strãzi 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, 
 

Pavel BADEA 


