
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

              
PROIECT   

 
     HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 

directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova 

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

27.08.2015; 
     Având în vedere raportul nr.122227/2015 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008,  
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 privind salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată în anul 2015; 

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, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

    Art.l. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.229/2015, prin completare cu tarifele pentru serviciile de înhumare în 
cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca şi Dorobănţia din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.836/2013. 

      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 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE     Se aprobă 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea     PRIMAR, 
Serviciilor de Utilitate Publică     Lia Olguţa VASILESCU 
Nr. 122227/17.08.2015 
 

 
RAPORT 

 
 
 

Potrivit prevederilor art. 1, alin. 2, lit. g din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea 
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale este un serviciu de 
utilitate publică. 
 Prin H.C.L nr. 56/2006 modificată, s-a aprobat gestiunea directă către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitățile: amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea 
zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înființarea, organizarea și exploatarea 
toalete ecologice și wc-urilor publice; realizarea și întreținerea în perfectă stare de 
funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere 
și a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public; 
demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin 
domneiului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologie din 
municipiul Craiova. 
 În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, respectiv alin. 4 din O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu  modificările şi completările ulterioare, 
indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice  serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 
caiet de sarcini şi a unui regulament elaborate de consiliile locale pe baza 
regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
 Potrivit prevederilor art. 1, alin 2 din H.G. nr. 1091/2014, pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, începând cu data de 01.07.2015, 
salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată se stabilește la 1.050 lei lunar, 
pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2015, 
reprezentând 6,225 lei/oră. 
 Prin Hotărârea nr. 96/2015, Consiliul de administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
s-a aprobat tariful orar de deviz pentru toate categoriile de muncitori din cadrul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova la nivelul de 8,90 lei/oră. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
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Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 229/2015 s-au 
aprobat tarifele pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, însă operatorul a omis 
să transmită spre aprobare tarifele pentru serviciile de înhumare practicate de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova în cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca și Dorobănția. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  sub nr. 104853/2015, 
operatorul R.A.A.D.P.F.L Craiova solicită modificarea prin completare a anexei la 
H.C.L. nr. 229/2015 cu tarifele pentru serviciile de înhumare în cimitirele Ungureni, 
Craiova Nord, Sineasca și Dorobănția. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

- modificarea prin completare a anexei la H.C.L. nr. 229/2015 cu tarifele pentru 
serviciile de înhumare în cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca și 
Dorobănția, potrivit anexei la prezentul raport; 

- încetarea efectelor H.C.L. nr. 836/2013. 
 
 
 
 
   Director Executiv,    Director Executiv Adjunct, 
     Delia CIUCĂ     Alin GLĂVAN 
 
 
 

 
 



Anexa la Raport

   

Tarif vechi  la 
manopera 
(manopera 
extrasa din 
deviz) Tarif 
vechi  la 

Utilaj

Lei/um

1 Inhumare decedatilor pauperi - manopera loc 244,73 161,84 198,05 260,58

Inhumare cripta cavou - manopera

Lei 
valoare 

fara TVA

                                                   CENTRALIZATOR 
        Tarife servicii de inhumare practicate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova
                      in cimitirele Ungureni, Craiova Nord, Sineasca si Dorobantia 

Nr. 
Crt. Denumire serviciu UM

                        TARIFE propuse 

lei- fara TVA Lei /um 
Manop.

Lei              
Total 

chelt.dir



Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adaugandu-se in
deviz conform articolului de deviz

Inhumare in goapa suprapusa cu capac-
manopera

 -  fara placi

Nota: placile se achita separate
Nota: materialele folosite ( nisip, ciment,
var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif,
acestea adauganduse in deviz conform
articolului de deviz

Inhumare in groapa suprapusa cu capac,
placi recuperate - manopera

Nota: materialele folosite ( nisip, ciment,
var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif,
acestea adauganduse in deviz conform
articolului de deviz

126,87

4 loc 171,02 102,06 125,4 164,33

3 loc 124,15 78,79 96,81

2 loc 160,97 102,58 126,04 165,17



Inhumare in goapa boltita sau suprapusa
sus, prin fata locului - manopera

Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adauganduse in
deviz conform articolului de deviz

6 Inhumare in groapa simpla - manopera loc 244,73 161,84 198,85 260,58

Inhumare in groapa suprapusa jos, prin
fata locului - manopera  

Nota: materialele folosite ( caramida,
nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in
prezentul tarif, acestea adauganduse in
deviz conform articolului de deviz

                   

210,72

7 loc 221,26 147,48 181,21 237,46

5 loc 185,7 130,87 160,8
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