
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
 PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi reparare a 
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 
26.05.2016; 

 Având în vedere raportul nr.86652/2016  întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 şi 4 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; 
 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 tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi îşi 
încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.274/2015 şi nr.95/2016.  

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. 

  
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



















MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI 
Nr. 75751/25.04.2016 

 
PROCES-VERBAL 
încheiat azi 25.04.2016 

 
 Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Servicii Publice, Serviciul Administrare 
şi Întreţinere Drumuri reprezentată de: 
− Delia Ciuca – Director Executiv; 
− Marian Ghencioiu – Şef Serviciu A.I.D.; 
− cons. Marius Mirea - Serviciu A.I.D.; 
− insp. Ileana Istodor – Serviciu A.I.D.; 
a procedat azi, 25.04.2016, la analiza tarifelor propuse si fundamentate de catre 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova referitoare la gestiunea directa pentru activitatea de „Intretinere 
si reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec 
optimal”, modificate ca urmare a modificării reţelei de salarii orare de deviz si implicit 
reactualizarii tarifelor utilajelor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 42/13.04.2016 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Centralizatorul de preţuri anexă la prezentul proces-verbal a fost înaintat cu 
adresa nr. 74714/21.04.2016 şi cuprinde preţurile unitare pe tipuri de lucrări 
reactualizate. 
 Decontarea cheltuielilor pentru activitatea de „Intretinerea si repararea strazilor 
cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal” se va face în 
conformitate cu prevederile „Regulamentului de desfăşurare a activităţii” şi „Caietului 
de sarcini” aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pe 
bază de deviz de lucrări şi proces-verbal de recepţie. 
 În urma analizei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova au avizat 
favorabil preţurile unitare reactualizate anexate la prezentul proces-verbal. 
                                                    

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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