
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

              
 PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier 

stradal din municipiul Craiova 
 

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

21.07.2016; 
     Având în vedere raportul nr.117995/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal 
din municipiul 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.1017/2015 privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată în anul 2016; 

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 tarifele pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016. 

      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 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
               PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

       Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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 Anexa la Raport 

         

         

         

         

 Centralizator completare tarife privind activitatea de Intretinere si montare  Mobilier Urban 

  Jocuri de Copii, CT+FA     

         

         

         

         

Nr. 
Crt. 

Simbol 
Lucrare 

Denumirea Lucrării UM 

Tarif 
Vechi 

PROPUNERE 

Lei 
fara 

TVA 

Lei  

Manop. 
UTILAJ 

Lei              
Total 

chelt.dir 

Lei 

valoare 

fara 

TVA 

1.      
  

RpCC05A1 Cofraje din scanduri de rasinoase mp   24,94 

  

30,63 40,14 

2.      
  

CA01A 
Turnarea betonului simplu in 
fundatii continue izolate si socluri 
pana la 3mc 

mc   34,03 

  

41,82 54,8 

3.      
  

CA01B 

Turnarea betonului simplu in 

fundatii continue izolate si socluri 
peste 3mc 

mc   29,22 

  

35,91 47,06 

4.      

  
NL Tencuieli speciale la fatade mp   25,68 

  

31,56 41,36 

5.      
  

RpCM01B1 
Placaje in suprafete plane cu 
mozaic 

mp   42,27 
  

51,94 68,06 

6.      

  
RpCM08A1 

Buciardarea suprafetelor placate 

cu mozaic 
mp   20,76 

  

25,5 33,41 

7.      

  
RpCM08B1 

Frecarea suprafetelor placate cu 

mozaic 
mp   7,7 

  

9,47 12,41 

8.      
  

RpCP08A1 
Mana curenta sau bara de 
protectie dreapta 

m   18,63 

  

22,89 30 

9.      
  

RpCP08B1 
mana curenta sau bara de 
protectie  curba 

m   19,79 

  

24,32 31,87 

10.  

  
NL Montat elemente din fier forjat buc   4,28 

  
5,26 6,89 

11.  
  

NL Reparatii tobogan mare buc   85,38 

  

104,9 137,47 

12.  
  

NL Reparatii tobogan mic buc   64,2 
  

78,88 103,36 

13.  
  

NL Reparatii tobogan HDPE buc   171,09 
  

210,2 275,45 
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14.  

  
NL Reparatii aparat fittnes buc   61,2 

  
78,88 103,36 

15.  

  
NL Reparatii figurina fibra sticla buc   85,38 

  

104,9 137,47 

16.  
  

NL Reparatii pavimente elastice mp 

  7,7   9,47 12,41 

17 NL Confectionat tutori 2x0,05x0,05m buc   0,54   0,66 0,86 

18 NL Ora Regie ora 

  10,7   13,15 17,23 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                                                           

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr.117995 /11.07.2016 
 
                                                                                                       Se Aprobă, 
                                                                                                           Primar 
                                                                                              Lia Olguța Vasilescu 

 
 
 

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. 
 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; îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului 
şi a gheţii; 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 spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a 
atelierelor de reparaţii auto etc.; 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 
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grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; înfiinţarea, organizarea, 
exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public 
pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, 
a spaţiilor publice şi peisagistice. 
 Potrivit prevederilor art. 10, din actul normativ sus menționat, 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 funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate 
publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ 
teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente. 
 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 
domeniului 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 din H.G. nr. 1017/2015, pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară, garantat în plată, începând cu data de 01.05.2016, salariul de 
bază minim brut pe țară, garantat în plată se stabilește la 1250 lei lunar, pentru un 
program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 
7,382 lei/oră. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
117394/08.07.2016 operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea, prin 
completare, a H.C.L nr.206/2016, cu unele tarife pentru activitatea de montare și 
intreținere mobilier urban, având în vedere faptul că există anumite tipuri de lucrări pe 
care operatorul le execută fără a exista tarife aprobate de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.  
 În desfășurarea activității de montare și întreținere a mobilierului stradal din 
Municipiul Craiova au apărut diverse materiale și produse noi care nu se regăsesc în 
indicatoarele de deviz, iar folosirea lor implică operații/lucrări pentru care la 
întocmirea situațiilor de lucrări este necesar aplicarea altor articole de deviz care nu 
sunt incluse în lista tarifelor aprobate prin H.C.L nr. 206/2016. 
  
 
 
 



 Normele locale conțin atat cantitățile de materiale și utilaj cât și timpul necesar 
executării operațiilor de către echipa de muncitori. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova urmatoarele: 

− aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare și întreținere mobilier stradal 
din Municipiul Craiova, potrivit Anexei la prezentul Raport; 

− modificarea în mod corespunzător a H.C.L nr.206/2016; 
                                                                                             
 

 

       Director Executiv,                                                        Întocmit, 
           Delia Ciucă                                                            Sef Serviciu 
                                                                                           Alin Glăvan 
                                                                                        
     Vizat pt. legalitate                                                                                                             
cons. jur.  Nicoleta Bedelici                                          
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