
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

         PROIECT   
 

        
                   HOTĂRÂREA NR.______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.206/2016 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 

27.10.2016; 
     Având în vedere raportul nr.165642/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.206/2016 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; 

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 tariful pentru minibuldoexcavatorul marca JCB, în cuantum de 54,29 
lei/oră de funcţionare şi 22,08 lei/oră de aşteptare. 

    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 



                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                                                           

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr.165642 /13 .10.2016 
 
                                                                                                       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 
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. 
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 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. 
 Prin H.C.L. nr. 206/2016, au fost aprobate tarifele la toate utilajele și autovehiculele 
din dotarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova., folosite la executarea lucrărilor specifice activităților 
date în gestiune directă de către administrația publică locală operatorului. 
 Având în  vedere faptul că minibuldoexcavatorul a fost achiziționat după aprobarea 
tarifelor prevăzute de H.C.L. nr. 206/2016, pentru folosirea acestuia în activitățile pentru care 
a fost cumpărat, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 164039/10.10.2016, solicită modificarea prin completare a H.C.L nr. 
206/2016, cu  tariful pentru minibuldoexcavator marca JGB, utilaj achiziționat de către 
operator. 
 Acest utilaj va fi utilizat în cadrul activității de amenajare, întreținere și înfrumusețare 
a zonelor verzi, respectiv la lucrările de săpături, încărcări de nisip, piatră, balast, moloz din 
spații limitate cum sunt parcurile, cimitirele, scuarurile, etc. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova urmatoarele: 

− aprobarea tarifului în cuantum de 54,29 lei/ora de funcționare și 22,08 lei/ora de 
așteptare pentru minibuldoexcavatorul marca JCB ; 

− 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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