
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     
  PROIECT  
 
  
                                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova 
 

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

26.08.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.139247/2021, raportul nr.140458/2021  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.141262/2021 prin care se 
propune modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
           În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
           În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, respectiv activitatea de „Sistematizare a circulaţiei,  marcaje şi 
indicatoare rutiere”, prevăzute la poziţiile 38 şi 39 din anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2021, 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. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 

 



                                                                                                   
 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. 139247/ 09.08.2021 
                                                   

Referat de aprobare 
privind modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova, respectiv activitatea de sistematizare a circulaţiei, marcaje şi indicatoare rutiere  
  

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.  
 Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; 
montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-urilor 
publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, 
a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului 
public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului 
public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 136567/03.08.2021 operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită stabilirea unor tarife noi pentru activităţile date în administrare. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002,  H.G. nr. 4/2021,  
Legii nr. 448/2006 coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

- modificarea tarifelor pentru activitațile date în gestiune directă către operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv activitatea de sistematizare a circulaţiei, marcaje şi indicatoare 
rutiere, prevăzute la poziţiile 38 şi 39 din anexa numărul 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2021, 
conform anexei la prezentul referat. 
 
 

                                                              PRIMAR, 
                                                                 Lia-Olguţa Vasilescu 

                  
 

                                                   
Director Executiv, 

Delia Ciucă 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 
 
 

Director Executiv Adjunct, 
Alin Glăvan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Târgului, Nr. 26        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200632                Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



V.D./3ex. 

                                                                                                     
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               
Nr. 140458 /11 .08.2021                                                                                              
                                        
                                                                                                                                                                              
                                                        Raport de Specialitate                

 privind modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv activitatea de sistematizare a circulaţiei, marcaje şi   

indicatoare rutiere   
 
 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 având ca obiect: construirea, modernizarea, 
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi 
pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi 
grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă 
pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de 
odihnă şi tratament; construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea 
pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea 
circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de 
semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi 
pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor 
publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi 
reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, 
a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe 
cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, 
administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-
urilor publice. 
 Potrivit prevederilor art. 39, alin. (5) 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, metodologia de fundamentare a nivelului 
preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condiţiile legii, 
prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
respectarea principiului autonomiei locale. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Târgului, nr.26        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200632     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



V.D./3ex. 

 În vederea respectarii prevederilor legale sus menţionate, Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr.168/28.05.2020, Metodologia de 
Stabilire, Ajustare şi Modificare a tarifelor pentru activităţile de administrare a domeniului 
public şi privat date în administrare R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă 
către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea 
zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea 
toaletelor ecologice şi wc-urilor publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de 
funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a 
marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public; demolare/desfiinţare a 
construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al 
municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.136567/03.08.2021 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea unor tarife noi pentru activităţile date 
în administrare, având în vedere achiziţionarea unui utilaj nou în vederea executării 
mecanizate a marcajelor diverse pe carosabil pe timp de zi/noapte. 
 Nivelul 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. 
 Facem menţiunea că tarifele propuse de operatorul  R.A.A.D.P.F.L. Craiova respectă 
Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 4/2021, O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele:  
 - modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv activitatea de sistematizare a circulaţiei, marcaje şi 
indicatoare rutiere, prevăzute la poziţiile 38 şi 39 din anexa numărul 2 a Hotărârii 
Consiliului Local nr.79/2021, conform anexei la prezentul raport; 
 
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
  

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu referent. Alexandru Maria 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 



V.D./3ex. 
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