
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                PROIECT 
     

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de administrare a 
domeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 31.01.2013; 
 Având în vedere raportul nr.557/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru 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 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 

În temeiul art.36 lit.c, art. 45 alin.3, 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 art.1 pct.4 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.56/2006 care va avea următorul conţinut: 
           „Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 

brută, piatră spartă şi amestec optimal”.  
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  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      Se aprobă, 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE                                    PRIMAR 
Administrare si Întreţinere  Drumuri                                Lia Olguta Vasilescu                                                          
Nr. 557/03.01.2013 
        
 
                                                                                                                              

RAPORT 
 
        In conformitate cu prevederile art.12, alin.1, din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobat prin H.G. 955/2004 , gestiunea serviciilor de 
administrare a domeniului public si privat  se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 
gestiunea directa si gestiunea indirecta. 
           Potrivit prevederilor art.10,  alin 2 , din  O.G.71/2002, privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local, alegerea formei de gestiune a serviciului se face  prin hotarare a 
Consiliului Local . 
          Prin H.C.L. nr. 56/2006, s-a aprobat gestiunea directa pentru activitatea de 
“întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută”, dată  în 
competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova.                   
      Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că prin adresa nr. 425/03.01.2013 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului  Locativ Craiova 
a solicitat modificarea si completarea activitatii de întreţinere şi reparare a străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, cu activitatea de  reparatii cu piatra sparta si 
amestec optimal,  supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificarea si completarea art.1, pct.4 din H.C.L. nr. 56/2006, care va avea urmatorul 
cuprins: Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatra sparta si amestec optimal . 
    
 
 

Director Executiv ,                                              Şef Serviciu,                                                                                                                                                    
           Monica Nastasa                                                  Sever Bordu 
 

    
                                                                                                                                                            
 

    Vizat pentru legalitate,                                               Întocmit 
     cons. jr. Alin Glavan                                         insp. Marian Ghencioiu 
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