
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                                                                                               

      HOTĂRÂREA NR. 432 
privind modificarea 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 28.08.2014; 

   Având în vedere raportul nr.119156/2014 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune modificarea 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.178, 180, 181, 182 şi 183/2014;  

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.14, 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 modificarea tarifelor  pentru activitatea de administrare şi 

exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21/2013. 

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, 

            Marin Traian RADU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

ANEXA LA HOTARÂREA NR.432/2014 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
privind activitatea de vidanjare 

 
 
 
 

UM 
buc. 

Preţ 
manoperă 

Preţ 
Deviz 
fără 
TVA 

N.L. Vidanjat cu motopompa 

1 1,34 2,24 
 
 

Ora 
funcţionar

e 
58,05 76,8 

Autovidanja 
ora de 

aşteptare 12,42 16,27 

 
 
*) Materialele ce se folosesc pentru executarea lucrărilor de mai sus vor fi 
introduse separat în situaţia de lucrări, la care se vor adăuga cheltuielile 
indirecte şi profitul. 
 
**) Cantităţile de materiale vor fi justificate pe baza facturilor/bonurilor 
fiscale anexate la situaţia de lucrări. 
 
  
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Traian RADU 
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