
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                  PROIECT 
     

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile de întreţinere  a suprafeţei 

de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal 
 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2019; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.82577/2019, rapoartele nr.86119/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.87649/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune modificarea tarifelor pentru activităţile de 
întreţinere  a suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal;  

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 de modificare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Hotărârii Guvernului nr.937/2018 privind 
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 
            În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.6, 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.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile de întreținere a suprafeței de joc 

din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul 
Craiova, bdul.Ilie Balaci, nr.8, date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.280/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

                  
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 82577 / 06.05.2019 

 
                                                  
                                            

           Expunere de motive 
 
 
 
       Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 437/08.11.2017, a fost  
aprobată modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova prin completare cu obiectivul Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în 
Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8. Acesta a fost realizat în cadrul conceptual al unui complex 
sportiv ultramodern la nivel mondial care să permită României să susţină evenimente sportive de 
înaltă performanţă, având ca efecte directe dezvoltarea sportului şi activităţilor legate de sport 
facilitate prin crearea unei infrastructuri agrementate naţional şi international, constituind un 
factor motivaţional în formarea tinerilor pentru performanţă. 

Întreţinerea şi refacerea suprafeţei de joc (a gazonului) sunt o componentă a activităţii 
complexe de gestionare a obiectivului, dar evident cea mai vizibilă/expusă datorită destinaţiei 
principale de stadion de fotbal, necesitând pe lângă atenţie deosebită în ceea ce priveşte 
exploatarea şi costuri corespunzătoare nivelului arenei de sport, costuri pentru personal calificat 
implicat în mentenanţă şi pentru materialele şi substanţele necesare tratamentului. 

Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 280/28.06.2018 a fost aprobată gestiunea directă 
către R.A.A.D.P.F.L., caietul de sarcini și tarifele pentru activitatea de ,,Întreținerea suprafeței de 
joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” . 

Potrivit prevederilor art. 39 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, (2),,Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către 
consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene 
şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de 
reglementare locale.” 

Urmare a celor prezentate mai sus, este necesar și oportun promovarea unui proiect de 
hotărâre privind, modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din 
cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în Craiova,  Bulevardul Ilie Balaci 
nr. 8. 
 

 
             Primar, 
          Mihail Genoiu 

 
 
 
 

Director executiv, 
 Ionuț Cristian Gâlea 

  



 
 

 
 

    



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     Se aprobă, 
Direcția Patrimoniu         PRIMAR 
Serviciul Administrare și Exploatare Stadion                   Mihail Genoiu 
Nr. 86119 /10 .05.2019 

 
                                                        
                                    

               RAPORT 
 
 

 
       Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 437/08.11.2017, a fost  
aprobată modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova prin completare cu bunul Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în Craiova, 
Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8 (fost Știrbei Vodă nr. 38). Obiectivul a fost realizat în cadrul 
conceptual al unui complex sportiv ultramodern la nivel mondial care să permită României să 
susţină evenimente sportive de înaltă performanţă, având ca efecte directe dezvoltarea sportului 
şi activităţilor legate de sport facilitate prin crearea unei infrastructuri agrementate naţional şi 
internațional, constituind un factor motivaţional în formarea tinerilor pentru performanţă. 

Întreţinerea şi refacerea suprafeţei de joc (a gazonului) sunt o componentă a activităţii 
complexe de gestionare a obiectivului, dar evident cea mai vizibilă/expusă datorită destinaţiei 
principale de stadion de fotbal, necesitând pe lângă atenţie deosebită în ceea ce priveşte 
exploatarea şi costuri corespunzătoare nivelului arenei de sport, costuri pentru personal calificat 
implicat în mentenanţă şi pentru materialele şi substanţele necesare tratamentului. 

Conform prevederilor art. 3, 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, serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate 
satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi 
confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes 
public local. 

Potrivit prevederilor art. 10, din actul normativ sus menţionat, serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau ca gestiune indirectă sau 
delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de 
specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de 
perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor 
componente. 

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, precizează: 

art. 10 alin. (3) ,,Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și 
a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai 
serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și 
încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.” 

art. 10 alin. (4) ,,Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de 
consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile 



 
 

județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al 
serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului”. 

art. 39 alin. (1) ,,Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare 

a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a 
obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor 
necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului”. 

art. 39 alin. (2) ,,Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale.” 

art. 39 alin.(3) ,,Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor 
locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 

art. 39 alin. (4) ,,Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; 

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor şi protecţia mediului; 

e) să încurajeze investiţiile de capital; 

f) să respecte autonomia financiară a operatorului.” 

Înfiinţată în anul 1995, prin Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova a devenit 
regie subordonată Primăriei Municipiului Craiova cu rolul de a adminstra, prin gestiune directă, 
o parte din activităţile de întreţinere ale Municipiului Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006, s-a aprobat 
gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în 
competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 
Craiova : amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; 
amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor, întreţinerea şi 
reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, înfiinţarea, organizarea şi 
exploatarea băilor şi w.c.-urilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi 
terenurilor de sport, a patinoarelor şi campingurilor, administrarea şi exploatarea spaţiilor 
publicitare, asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase, activitatea de ecarisaj, montarea şi 
întreţinerea echipamentelor de siguranţă a circulaţiei, administrarea cimitirelor aparţinând 
domeniului public. 

Având în vedere regimul dat de categoria evenimentelor sportive care se desfăşoară pe 
stadionul nou edificat în cadrul Complexului Sportiv-Stadion de Fotbal, situat în Craiova, b-dul. 
Ilie Balaci nr. 8 şi anume meciuri la nivelul sportului de performanţă: ale echipei Naţionale, 
meciuri interne de Liga I, Cupa României începând cu faza şaisprezecimilor, Supercupa 
României, meciuri fazele preliminare UEFA Champions League, UEFA Europa League, care 
presupun omologarea stadionului, prin Hotarârea Consiliului Local nr. 280/28.06.2018 a fost 
aprobată gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L., caietul de sarcini și tarifele pentru activitatea de 
,,Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” . 



 
 

Pentru activităţile date în administrare conform tehnologiei specifice de întreţinere a 
suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, prin adresa înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub numărul 80013/25.04.2019, operatorul R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova propune tarifele modificate, având referință prevederile HG nr. 937/2018 pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la suma 2080 lei lunar, plus 
prevederile din Contractul Colectiv de Muncă. 

Urmărind activitatea desfășurată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru întreținerea gazonului 
din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, conform tehnologiei specifice, s-a 
constatat că operațiunile privind mobilizarea manuală a terenului cu diferite texturi:mijlociu,tare, 
precum și adâncimi diferite: 10,20,30 cm nu sunt necesare, astfel încât, pe cale de consecință, 
anexa 2 la HCL 280/2018 se modifică în sensul excluderii acestora. 

La documentația înaintată se anexează note de fundamentare: 1195/17.01.2019, 
11803/25.04.2019 hotărârile numerele 43/11.04.2019, 16/08.03.2019 ale Consiliului de 
Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, justificări în care sunt prevăzute elemente care conduc 
la stabilirea tarifelor-referat 6286/06.03.2019, adresa internă 1105/16.01.2019, norme locale-
analize de preţ- articole de deviz, după cum urmează: 

- în Nota de Fundamentare 11803/25.04.2019 privind stabilirea tarifelor aferente activității de 
întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, bulevardul Ilie 
Balaci nr. 8 (fost Ştirbei Vodă nr. 38) este prezentată descrierea activităţilor specifice necesar a fi 
efectuate în scopul obţinerii şi menţinerii unui covor de iarbă performant şi de calitate optimă 
care să corespundă atât cerinţelor tehnico-funcţionale pentru joc, cât şi celor de ordin estetic, 
conform normelor FIFA şi UEFA; totodată este menționat că, la calculul tarifelor, a fost folosit 
salariul orar de deviz din Hotărârea nr. 16/2019 a Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova prin care s-au aprobat reţelele de salarii orare de deviz aplicabile pentru anul 2019 
pentru toate categoriile de muncitori, conform referatului nr. 6286/06.03.2019. Astfel,  s-a 
folosit, pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Secția Zone Verzi, salariul orar de 
deviz în valoare de 15,91 lei/oră și bonusuri de 1,90 lei/oră (deoarece toți salariații sunt încadrați 
cu salariul de 2080 lei/lună); pentru reţeaua de şoferi/deservent  salariul mediu orar de deviz 
rezultat şi preluat în tarifare este de 18,44 lei/oră și bonusuri de 1,90 lei/oră. 

Pentru lucrările care vor fi executate de către alte formații ale unității-muncitori necalificaţi, cei 
din reţeaua de gospodărie comunală, s-a folosit rețeaua de salarii orare de deviz aplicabile pentru 
anul 2019 aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova (H.C.A. nr. 
16/2019) conform referatului 6286/2019: muncitori necalificaţi-tarif 16,19 lei/oră și bonusuri de 
1,90 lei/oră, instalatori-tarif 16,42 lei/oră, 16,89 lei/oră, 17,75 lei/oră, 18,64 lei/oră și bonusuri de 
1,90 lei/oră. 

Calculul rețelei de salarii orare de deviz a fost realizat pentru numărul de 591 de angajați direct 
productivi ai R.A.A.D.P.F.L. Craiova, estimarea fondului de salarii pentru 825 salariaţi având 
referință H.G. nr. 937/2018 care reglementează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată la valoarea de 2080 lei lunar începând cu data de 01.01.2019; estimarea fondului de salarii 
s-a realizat adăugând la totalul salariilor de bază valoarea compusă din totalul sporurilor, 
primelor . 

Bonusurile-tariful rezultat din raportarea cheltuielilor cu bonurile de masă, tichetele cadou, 
acordate celor 591 angajați direct productivi conform Contractului Colectiv de Muncă, 
cheltuielile sociale ce reprezintă ajutoarele acordate salariaţilor, se regăsesc în devize la alte 
cheltuieli cu munca vie: 1,90 lei/oră. 



 
 

În structura devizelor aferente activităților, pentru stabilirea tarifelor/unitatea de măsură, 
recapitulația folosită include cote aplicate la manopera directă:  

- procentul 2,25% reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă suportată de angajator, 
conform OUG nr. 79/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care 
contribuţiile la bugetele asigurărilor sociale de stat au trecut din sarcina angajatorului în sarcina 
angajatului. 

- procentul 1,87% reprezentând sume transmise către fondul alocat persoanelor cu handicap (cote 
prevăzute ca urmare a OUG nr. 60/2017 de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ca o măsură de mărire a gradului de încadrare 
în muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi creşterea responsabilităţii angajatorilor publici şi privaţi; 
actul normativ stabileşte ca unităţile care nu încadrează persoane cu handicap, în condiţiile legii, 
au obligaţia, conform articolului 78 alin. 3 să plătească lunar către bugetul de stat o sumă 
reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajate persoane cu handicap.) Algoritmul de calcul pentru 
determinarea valorii 1,87 % este prezentat în Nota de fundamentare nr. 1195/2019 a regiei. 

Structura devizelor mai include : cota de cheltuieli indirecte 24,80% și cota de profit 5%. 

Tarifele prezentate nu includ materialele necesare executării lucrărilor, consumabilele, toate 

 acestea, urmând a fi adăugate în situațiile de lucrări și justificate pe bază de facturi de achiziţie. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr. 955 din 15 
iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.79/2017 de modificare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată, O.U.G. nr. 60/2017 de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  coroborate cu art. 36, alin.(2) lit. d), alin.(6) 
lit.a pct.6 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1) - aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile de întreţinere a suprafeţei de joc din  
cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în Craiova, bulevardul Ilie Balaci 
nr. 8, date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, conform valorilor prevăzute în Anexa – Centralizator tarife, la prezentul raport; 

2) - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 280/2018. 
 
 
 
           Director executiv,  
          Gâlea  Ionuț Cristian   

        Șef Serviciu, 
Apostol Bogdan Marinel 
 
 
 
 
            Întocmit, 
  insp. Gionea Silvia 

  



 
 

 
   



                Anexa la raport 
 

       CENTRALIZATOR TARIFE 
PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE A SUPRAFEȚEI DE JOC  

    DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL 
               SITUAT ÎN CRAIOVA, BULEVARDUL ILIE BALACI NR. 8 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Simbol 
lucrare 

 
Denumire lucrare 

 
U.M. 

TARIFE ACTUALIZATE 
MANOPERA 

- lei - 
UTILAJ 

-lei - 
TOTAL 

CHELTUIELI 
DIRECTE -lei- 

VALOARE FARA 
TVA  
-lei- 

1 NL Efectuare marcaje suprafața de joc fotbal cu 
mașina de trasat electrică  

m  
0,68 

 
0 

 
0,79 

 

 
1,04 

2 NL 
 

Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu 
mașina de tuns  

100mp 6,36 0 7,38 9,67 

3 NL 
 

Tratamente cu atomizor A203  100mp 7,96 0 9,24 12,11 

4 NL 
 

Măturat suprafețe cu turbina de aer 
(turbosuflantă)  

100mp 1,27 0 1,47 1,92 

5 NL 
 

Tuns (într-un strat) suprafețe de gazon cu 
mașina de tuns cu tamburi elicoidali  

100mp 1,91 0 2,22 2,91 

6 NL 
 

Împrastiat nisip (nisipare) pe suprafața de joc  100mp 2,56 2,16 5,13 6,72 

7 NL 
 

Aerare mecanică  100mp 0,95 3,24 4,34 5,69 

8 NL Supraînsămânțare 
 

100mp 1,91 6,49 8,71 11,41 

9 NL 
 

Aplicare mecanizată a îngrășămintelor solide  100mp 0,16 0,54 0,73 0,96 

10 NL Cărat pământ, nisip,etc sau resturi vegetale cu 
coșul la 20m distanță  

to 23,86 0 27,70 36,30 

11 NL Cărat pământ, nisip,etc sau resturi vegetale cu 
coșul la 50m distanță  

to 45,98 0 53,36 69,92 

12 NL Încărcat manual pământ, nisip, etc, și resturi 
vegetale  
 

mc 10,60 0 12,31 16,13 

13 TSH12A1 Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți 
pentru răcorirea gazonului  

100mp 10,44 0 12,12 15,89 



14 NL Aerare manuală   
 

100mp 15,30 0 17,75 23,26 

15 NL Combaterea dăunătorilor, bolilor și fertilizat 
cu pompa Vermorel  

100mp 30,23 0 35,09 45,98 

16 NL Carotarea mecanică  
 

100mp 1,11 3,78 5,06 6,63 

17 NL Greblarea manuală a dopurilor rezultate în 
urma carotării  

100mp 7,62 0 8,84 11,58 

18 NL Scarificarea mecanizată a suprafeței de joc  
 

100mp 0,64 2,16 2,90 3,80 

19 NL Greblarea manuală a resturilor vegetale 
rezultate în urma scarificării mecanizate  

100mp 7,62 0 8,84 11,58 

20 NL Efectuarea tratamentelor mecanizate de 
fertilizare lichidă, tratamente împotriva 
dăunătorilor și bolilor  

100mp 0,08 0,27 0,36 0,47 

21 Ora regie Diverse lucrări: montare/demontare folie 
pentru protecția gazonului împotriva 
înghețului 

ora 15,91 0 18,47 24,20 

22 Ora regie Diverse  lucrări: montare/demontare instalație 
pentru fotosinteza artificială  

ora 15,91 0 18,47 24,20 

23 Ora regie Diverse  lucrări: montare/demontare plasa de 
protecție pentru umbrirea suprafeței de joc  

ora 15,91 0 18,47 24,20 

24 Ora regie Diverse  lucrări : montat/demontat 
ventilatoare, etc  
 

ora 15,91 0 18,47 24,20 

25 NL Compactarea mecanizată a suprafeței de joc 
 

100mp 0,48 1,62 3,77 4,94 

26 NL Greblarea manuală a gazonului după 
finalizarea unei acțiuni sportive  

100mp 6,66 0 7,73 10,13 

27 TSH5A1 Așternere pământ vegetal grosime 10cm  
 

mp 1,75 0 2,03 2,66 

28 TSH5B1 Așternere pământ vegetal grosime 15cm 
 

mp 2,07 0 2,41 3,16 

29 TSH5C1 Așternere pământ vegetal grosime 20cm 
 

mp 2,23 0 2,59 3,39 

30 TSH5D1 Așternere pământ vegetal grosime 30cm 
 

mp 2,86 0 3,31 4,34 

31 TSH9A1 
 

Semănat manual gazon  
 

100mp 76,69 0 89,01 116,63 



32 RPCA01 Săpături de pământ în spații limitate  
 

mc 50,19 0 58,15 76,20 

33 RPCA06A1 Umplutură de pământ  
 

mc 12,95 0 15,01 19,66 

34 RPSA16D1 
 

Înlocuit țeavă pexal diam. 25 
 

m 44,82 0 51,53 67,53 

35 RPSD49A1 Montat robineți pentru hidranții de grădină ½” 
– 1”  

buc 47,85 0 55,04 72,12 

36 RPSD49A1 Montat aspersoare 
 

buc 47,85 0 55,04 72,12 

37 RPSA45A1 Înlocuit fitinguri PE32 + piese de legătură 
  

buc 20,25 0 23,26 30,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NR. 
CRT 

 
 
Tipul și marca mijlocului auto Nota: la prezentele 
tarife se adaugă cheltuielile indirecte 24,8%, profitul 
5% și TVA-ul 

TARIFE ACTUALIZATE 2019 
 

Lei/Oră (la folosirea tarifului 
la nr. de km parcursi se va 
aplica coeficientul de 
circulație în oraș de 1.1, apoi 
se adaugă ch. ind, profit, 
TVA) 

Lei/Oră funcț. (la folosirea 
tarifului la nr. de km 
parcursi se va aplica 
coeficientul de circulație în 
oraș de 1.1, apoi se adaugă 
ch. ind, profit, TVA) 

Lei / Oră aștept. / Flux 
Tehnologic (la folosirea 
tarifului la nr. de km parcursi 
se va aplica coeficientul de 
circulație în oraș de 1.1, apoi se 
adaugă ch. ind, profit, TVA) 

Lei / Oră aștept. / Flux 
Tehnologic (la folosirea 
tarifului la nr. de km parcursi 
se va aplica coeficientul de 
circulație în oraș de 1.1, apoi se 
adaugă ch. ind, profit, TVA) 

38 
 

Autoutilitară Renault Master DC 2,5 DCI 
120CP  

22,85 - - 1,07 

39 Autoutilitară Renault Master DC 2,5 DCI 
DJ.12.YPP 

27,67 - - 1,06 

40 Tractor LOVOL DJ.13.MWB cu 
echipament de cosit masa verde asimilat cu 
Tractor ARMATRAC 702 

 
- 

 
60,21 

 
22,27 

- 

41 TRACTOR LOVOL cu echipamente pentru 
întreținere gazon (nu conține piese schimb 
aferente echipamentelor ce se atașează la 
tractor) 

 
- 

 
54,06 

 
22,24 

- 

42 TRACTOR ARMATRAC 702 T cu 
remorcă de 5 to 

- 65,26 23,06 - 

43 TRACTOR MAT 800 DEUTZ cu remorca 
de 5 to 

- 75,66 23,31 - 

44 Autoutilitară Peugeout Boxer DC 2,2 DCI 
120CP 3,5to  

27,87 - - 1,07 

45 TRACTOR ÎNCĂRCĂTOR HIDRAULIC 
TIH 445-DHD  

- 71,47 31,60 
 

- 

 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 87649/13.05.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Expunerea de motive nr. 82577/06.05.2019 şi Raportul nr.86119/10.05.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 
 − Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 −  O.U.G. nr.79/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

– H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată; 

– O.U.G. nr. 60/2017 de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 − Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea pre aprobare Consiliului Local: 
 

1) - aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile de întreţinere a suprafeţei de joc 
din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în Craiova, 
bulevardul Ilie Balaci nr. 8, date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform valorilor 
prevăzute în Anexa – Centralizator tarife, la prezentul raport; 

2) - modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local nr. 280/2018. 
 
  
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                                                           cons. Jr. Nicoleta Bedelici 
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