MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____

privind modificarea Regulamentului referitor la selectarea societăţilor comerciale
care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului
Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.18/2013
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.08.2019;
Având în vedere referatul de aprobare nr.143697/2019, raportul nr.143699/2019
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.144481/2019 întocmit de
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se
propune modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor
executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicată,
privind regimul juridic al drumurilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea
nr.82/1998 şi Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.180/2002;
În temeiul art.129 alin.2 lit d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.1, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Regulamentul privind selectarea societăţilor
comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.18/2013, care va avea următorul conţinut:
„Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor
comerciale care vor putea executa lucrări de refacere drumuri şi trotuare
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, se va desfăşura pe tot
parcursul anului”.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013 şi nr.541/2013.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI
Nr. 143697 / 21.08.2019

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Art. 2 din HOTĂRÂREA
NR.541/2013 privind modificarea Regulamentului referitor la selectarea societăţilor comerciale
care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013 modificat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2013 s-a aprobat Regulamentului
referitor la selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după
spargere, pe raza municipiului Craiova.
Întrucât perioada de depunere este între 01.01 până la 20.02 a fiecărui an se impune
modificarea Art.2 din Regulamentul pentru selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări
de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, urmând să aibe următorul
conţinut; „Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor comerciale care vor putea

executa lucrări de refacere drumuri şi trotuare aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, se va
desfăşura pe tot parcursul anului”.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem modificarea Regulamentul pentru selectarea societăţilor

comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului
Craiova aprobat prin H.C.L. nr.18/2013 modificat prin H.C..L. nr.541/2013. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi

completările ulterioare, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, SR 174/1-2001. Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la
cald. Condiţii tehnice de calitate, precum şi cu reglementările stabilite prin H.C.L. nr.304/2012, OG nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Director Executiv,
Delia Ciucă

Sef Serviciu A.I.D.,
Marian Ghencioiu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7
Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585
Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI
Nr. 143699/21.08.2019

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

RAPORT
privind modificarea Art. 2 din Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor
executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013, modificat prin Hotărârea
Consiliului Local 541/2013
Potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, SR 174/1-2001. Lucrări de drumuri.
Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate, precum şi cu
reglementările stabilite prin H.C.L. nr.304/2012, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menţionate, „Autorităţile administraţiei
publice locale au competenţă exclusivă, in condiţiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea,
coordonarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea,
dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a
unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.
Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit. d coroborat cu
alin 7 lit. m din O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, propunem:
- modificarea art. 2 din Regulamentul referitor la selectarea societăţilor comerciale care vor
executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin
H.C.L.18/2013, modificat prin H.C.L.541/2013 care va avea urmatorul conţinut: „Art.2. Depunerea
dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor comerciale care vor putea executa lucrări de refacere
drumuri şi trotuare aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, se va desfăşura pe tot
parcursul anului”.
- modificarea în mod corespunzător a H.C.L.18/2013, respectiv H.C.L.541/2013.
Director Executiv,
Delia Ciucă

Sef Serviciu A.I.D.,
Marian Ghencioiu

Întocmit,
Insp. Gabriel Ghenovici

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.541

privind modificarea Regulamentului referitor la selectarea societăţilor comerciale
care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului
Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.18/2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013;
Având în vedere raportul nr.139798/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice
prin care se propune modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor
comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.18/2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicată,
privind regimul juridic al drumurilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea
nr.82/1998 şi Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.180/2002;
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, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale
care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.18/2013, după cum urmează:
„Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor
comerciale care vor putea executa lucrări de refacere drumuri şi trotuare
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, se va desfăşura începând
cu 01.01 până la 20.02 a fiecărui an.”
„Art.3. Pentru a participa la procedura de selecţie societăţilor comerciale
interesate vor depune la registratura Primăriei Municipiului Craiova o
documentaţie care va trebui să conţină:
a) cerere de participare la procedura de selecţie;
b) copie după documentele care atestă înregistrarea societăţii şi să facă dovada că
nu se află în lichidare, dizolvare şi procedură insolvenţă;

c) acte doveditoare din care să reiese că au în domeniu de activitate lucrări de
reparaţii drumuri;
− certificat fiscal;
e) acte din care să se demonstreze experienţă similară;
f) recomandări lucrări similare;
g) documente din care să reiese că deţin în proprietate sau cu alt titlu legal
următoarele tipuri de echipamente:
- buldoexcavator ;
- pikamer;
- încărcator;
- placa vibratoare;
- masini de taiat rosturi cu disc diamantat;
- repartizator asfalt;
- mini finisor asfalt;
- mai mecanic;
- autogreder;
- cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera;
- masina de frezat imbracaminte rutiera;
- laborator, de încercări atestat gr.II sau gr III ;”
„Art.8. Obligaţiile societăţilor comerciale care deţin Certificate de Agreere pentru
executarea lucrărilor de reparaţii drumuri pe domeniul public al municipiului
Craiova sunt:
a) îndeplinirea condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de : Legea 10/1995
republicată, STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, STAS10144/1 – 90, STAS 183 –
83, STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 – 83, STAS7970 – 76, STAS 662
– 89, STAS 2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 174 – 2/C1 – 97, SR 7970 – 2011, CD
98 – 86, C 175 – 75, SR 662 – 2002, STAS 8877 /72;
b) respectare termenelor şi condiţiilor impuse prin Autorizaţia de Spargere Stradă;
c) participare prin reprezentanţi la recepţia lucrărilor;
d) remedierea deficienţelor constatate de reprezentaţii Primăriei Municipiului
Craiova în maxim trei zile de la solicitare;
e) refacerea carosabilului şi trotuarelor afectate în urma lucrărilor tehnicoedilitare, se va executa mecanizat.”
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dan Adrian CHERCIU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.18

privind aprobarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care
vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului
Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2013;
Având în vedere raportul nr.186712/2012 întocmit de Direcţia Servicii Publice
prin care se propune aprobarea Regulamentului privind selectarea societăţilor
comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza
municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.28, 30, 31, 32 şi 33/2013;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicată,
privind regimul juridic al drumurilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea
nr.82/1998 şi Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.180/2002;
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, republicată, privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind selectarea societăţilor comerciale care vor
executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe PÎRVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.18/2013

REGULAMENT
PRIVIND SELECTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE VOR EXECUTA
LUCRĂRI DE REPARAŢII DRUMURI DUPĂ SPARGERE PE RAZA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

Cadrul legal
Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile de selecţie a
socităţilor comerciale specializate în lucrări de reparaţii drumuri, în conformitate cu
reglementările prevăzute în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, OG nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, SR
174/1-2001. Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la
cald. Condiţii tehnice de calitate, precum şi cu reglementările stabilite prin H.C.L.
nr.304/2012, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare
Domeniu de aplicare
Prezentul regulament este aplicabil tuturor agenţilor economici care vor să
execute lucrări de aducere la starea iniţială a zonelor aparţinând domeniului public al
Municipiului Craiova, care au fost afectate de lucrări de investiţii şi reparaţii, lucrări
pentru care este necesară obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă.
Cap. I
SELECTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE SPECIALIZATE ÎN LUCRĂRI
DE DRUMURI

Art. 1. Lucrările de reparaţii drumuri şi trotuare pe domeniul public al
municipiului Craiova vor putea fi executate numai de societăţi comerciale selectate
pe baza prezentului Regulament.
Art. 2. Procesul de selecţie al societăţilor comerciale care vor putea executa
lucrări de refacere drumuri şi trotuare aparţinând domeniului public al municipiului
Craiova va avea loc de regulă, în primul trimestru al anului.
Art. 3. Pentru a participa la procedura de selecţie societăţilor comerciale
interesate vor depune la registratura Primăriei Municipiului Craiova o documentaţie
care va trebui să conţină:

a) cerere de participare la procedura de selecţie;
b) copie după documentele care atestă înregistrarea societăţii şi să facă dovada
că nu se află în lichidare, dizolvare şi procedură insolvenţă;
c) acte doveditoare din care să reiese că au în domeniu de activitate lucrări de
reparaţii drumuri;
d) certificat fiscal pentru societăţile comerciale cu sediul în municipiul
Craiova;
e) documente din care să reiese că deţin în proprietate sau cu alt titlu legal
următoarele tipuri de echipamente:
- buldoexcavator ;
- pikamer;
- încărcator;
- placa vibratoare;
- masini de taiat rosturi cu disc diamantat;
- repartizator asfalt;
- mai mecanic;
- autogreder;
- cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera;
- masina de frezat imbracaminte rutiera;
- laborator, de încercări atestat gr.II sau gr III ;
Art. 4. Analizarea documentaţiei depuse se va face de către o comisie stabilită
prin dispoziţia Primarului Municipiului Craiova;
Art. 5. În urma analizări documnetaţiilor depuse, comisia va selecta societăţile
comerciale care îndeplinesc condiţiile impuse prin prezentul Regulament, şi va
elibera pentru fiecare dintre acestea un Certificat de Agreere.
Art. 6. Certificatul de Agreere dă dreptul societăţii deţinătoare să încheie
contracte de reparaţii drumuri pentru lucrări care se execută pe domeniul public al
municipiului Craiova atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.
Art. 7. Taxa de eliberare a Certificatului de Agreere este în cuantum de 2500
lei şi va fi achitată la ridicarea documentului.
Art. 8. Obligaţiile societăţilor comerciale care deţin Certificate de Agreere
pentru executarea lucrărilor de reparaţii drumuri pe domeniul public al municipiului
Craiova sunt:
a) îndeplinirea condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de : Legea 10/1995
republicată, STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, STAS10144/1 – 90, STAS 183 –
83, STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 – 83, STAS7970 – 76, STAS 662
– 89, STAS 2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 174 – 2/C1 – 97, SR 7970 – 2011, CD
98 – 86, C 175 – 75, SR 662 – 2002, STAS 8877 /72;
b) respectare termenelor şi condiţiilor impuse prin Autorizaţia de Spargere
Stradă;
c) participare prin reprezentanţi la recepţia lucrărilor;
d) remedierea deficienţelor constatate de reprezentaţii Primăriei Municipiului
Craiova în maxim trei zile de la solicitare;

Cap. II .
Contravenţii şi sancţiuni
Art. 9. Nerespectarea prevederilor art.8 constituie contravenţie si se
sanctioneaza cu amendă: 2.000 – 2.500 lei, putându-se dispune intrarea în legalitate
sau după caz retragerea Certificatului de Agreere.
Art. 10. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore jumătate din
minimul amenzii contravenţionale prevăzute de prezentul regulament.
Art. 11. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre
Primarul Municipiului Craiova prin împuterniciţi ai acestuia şi de către Poliţia Locală
Craiova.
Art. 12. Amenzile se constituie venit la bugetul local al municipiului Craiova.
Art. 13. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a
contravenţiei se depun spre soluţionare la Judecătoria Craiova.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 14. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la
publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe PÎRVU

