
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                 
            PROIECT 
  
 

           HOTĂRÂREA NR.____ 
privind 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 
       
 

            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;  

 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,  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 tehnico-   

edilitare, 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. 

 
 
 
 
 

 
           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
              PRIMAR,         SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU            Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 139798/20.09.2013 
 
 
                                                             Aprobat,                                               
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                               Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 

  
         Potrivit prevederilor art. 36, alin. 2), lit. c), din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuţii 
privind administrarea domeniului public si privat al comunei, oraşului sau municipiului si adoptă 
hotărâri cu votul majoritatii consilierilor locali. 
  În conformitate cu art. 2, alin. 2) si alin. 3) si art. 3, lit. a)  art. 50 şi art.46, din OG nr. 43/1997 
privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, drumurile 
sunt cai de comunicatie terestră special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor iar   
realizarea in zona drumului public a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, se face cu 
respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu 
acordul prealabil al administratorului drumului. 
 Pe drumurile publice sunt amplasate reţelele tehnico-edilitare(apă, canal, gaze, termoficare, 
electricitate, etc.), care potrivit normativelor în vigoare trebuiesc întreţinute, înlocuite sau reamplasate.  
 Societăţile deţinătoare de utilităţi care intervin în zona stradală sunt obligate să refacă şi să 
aducă la starea iniţială zonele de intervenţie, prin firme de specialitate în drumuri. 
 Pentru aceste motive, lucrările de refacere a zonelor afectate de lucrările de intervenţii şi 
investiţii pot fi refăcute de firme de specialitate în drumuri, care să respecte prevederile Legii 10/1995, 
privind calitatea în construcţii, OG nr.43/1997,privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare şi celelalte STAS-uri de specialitate privind condiţiile tehnice de 
refacere a drumurilor(SR 174/1-2001 Lucrări de drumuri, îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate 
executate la cald. Condiţii tehnice de calitate, STAS 6400, privind straturile de bază şi de fundaţii la 
drumuri). 
 Lista societăţilor selectate şi agreate, va fi pusă la dispoziţia tuturor deţinătorilor de utilităţi.  
 Având în vedere cele expuse mai sus, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.18/2013 s-a aprobat Regulamentul privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări 
de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 468/2013, s-a aprobat noul 
Regulament pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului 
Craiova, Regulament care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014. 
 Astfel, pentru a putea duce la îndeplinire prevederile noului Regulament pentru traversarea prin 
spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Local nr. 468/2013 este necesară modificarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri după spargere, pe raza 
municipiului Craiova, în sensul că, pentru a putea fi agreate, societăţile sunt obligate să deţină în 
proprietate sau cu alt titlu legal mini finisor asfalt pentru ca asfaltul necesar realizării lucrărilor de 
reparaţii să nu mai fie depozitat pe carosabil sau pe trotuar şi să nu mai poată fi întins cu lopata. 
 Faţă de cele menţionate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de 
reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, 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 tehnico-edilitare, se va 

executa mecanizat.” 
 

 
 
 
 
 Director Executiv,                                                        Director Executiv adj.                                                                
           Monica Nastasă                                                                   Alin Glăvan                                                                                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


