
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                                                                                               PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru activitatea 
de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 

municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2013; 

 Având în vedere raportul nr.3717/2013 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini 
pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-
urilor publice din municipiul Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 şi 
Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de 
aplicare a acesteia; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.10, art. 45 alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul şi  Caietul de Sarcini pentru activitatea de 

administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 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, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 

































User - D:\www\primariacraiova.ro\2013 01 26 2\DOSAR SEDINTA ORDINARA IANUARIE\pct.11 - regulament si caiet sarcini toalete\hc 051 #2006.doc - 26/01/13 12:19:16  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
             

  
HOTĂRÂREA NR. 51 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2006; 

Având în vedere raportul nr.1330/2006 întocmit de Direcţia Tehnică, Investiţii şi 
Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate referitor 
la Reamenajarea şi modernizarea fântânii arteziene situată la intersecţia bdului. 1Mai 
cu bdul. Ştirbei Vodă,  în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, 
respectiv PT+CS şi detalii de execuţie. 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 212/2002, Hotărârii de Guvern 
nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2001, Ordinului comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturi şi Locuinţe nr. 1013/873/2001 privind aprobarea 
structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate referitor la Reamenajarea şi modernizarea 
fântânii arteziene situată la intersecţia bdului. 1Mai cu bdul. Ştirbei Vodă, în 
vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS 
şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Tehnică, Investiţii şi                   
Gospodărie Comunală  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Gheorghe UNGURU Nicoleta MIULESCU 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            

      
   

  
  

    HOTĂRÂREA NR. 201 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2006; 
 Având în vedere raportul nr.35494/2006 al Direcţiei Tehnice, Investiţii şi 
Gospodărie Comunală prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru unele dintre 
activităţile  de administrare a domeniului public şi privat date în competenţa Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 privind 
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 
  În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se modifică pct.2 din art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului    

Craiova nr.56/2006 şi va avea următorul conţinut:  
 

2 - “montarea şi întreţinerea mobilierului stradal”. 
 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Tehnică, Investiţii şi       
Gospodărie Comunală şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului      
Public şi Fondului Locativ  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Laurenţiu CĂZĂNESCU Nicoleta MIULESCU 
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