
MUNICPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
 
                                    HOTĂRÂREA NR. 528 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a 
tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea 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 

25.09.2014; 
Având în vedere raportul nr.133336/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice 

prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor 
privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
205, 206, 207, 208 şi 209/2014; 

În conformitate cu prevederile art.10 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 şi Hotărârii Guvernului 
nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acestei ordonanţe; 
 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 poziţiilor nr.20, 21, 22 din anexa nr.3 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 cu privire la tarifele 
privind activitatea de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, conform anexei 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, 
             
   Răzvan Florentin SOCOTEANU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 



 



                                                                                                                                                 ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.528/2014 
         

CENTRALIZATOR  MODIFICARE  TARIFE 
   

privind activitatea de intretinere si reparare  a strazilor 
cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, 

ca urmare a reactualizarii tarifului de inchiriere autogreder 
 
 
 

Pret unitar 
Utilaj Nr. crt. Simbol  

lucrare Denumirea lucrării 
U.M. 

Manopera  
Transport 

Total  chelt. 
directe 

Utilaj inchiriat Valoare fara 
TVA 

1. DA04B 
 

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului executata 
cu autogreder,pe adancimea 
necesara,insa cel putin 5 cm 
in impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau cordon 
 

100 
mc 

------------      ------- ------------ 471.83 lei 471.83 lei 

2. DA12C 
 

Strat de fundatie sau reprofilare 
din piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica executat 
fara impanare si fara innoire 
 

mc 2.40 lei 10.92 lei 13.99 lei 6.25139 lei 24.58 lei 

3. DA18B 
 

Strat de fundatie din agregate 
in amestecuri optimale 
executate cu asternere 
mecanica 
 

mc 2.50 lei 11.60 lei 14.79 lei 1.34 lei 20.72 lei 

       
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Răzvan Florentin SOCOTEANU 
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