
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                 
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi întreţinere în 

perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a 
semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28.02.2013; 

  Având în vedere raportul nr.22973/2013 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi 
întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a 
semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova;  

În conformitate cu prevederile 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; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2008 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul 
Craiova; 

  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 tarifele pentru activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă 

stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2013. 

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 Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



 

 

                                                                                                  

 
                                                                                                                Se aprobă, 
DIRECŢIA  SERVICII  PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea         PRIMAR 
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr22973./12.02.2013                         Lia-Olguţa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
 
  
 Prin H.C.L. nr.20/2013, Consiliul Local al municipiului Craiova a aprobat 
tarifele pentru activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare 
a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a 
marcajelor în municipiul Craiova, activitată dată în administrare operatorului 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
22497/2013, operatorul solicită modificarea tarifelor aprobate prin H.C.L. 
nr.20/2013, motivat ca de faptul că s-a omis menţionarea utilajului la unele dinte 
categoriile de lucrări. 
 Având în vedere cele de mai sus , supunem spre aprobare Consiliului Local 
al municipiului Craiova următoarele: 
− aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă 
stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova conform anexei la 
prezentul raport. 
− revocarea H.C.L. nr.20/2013.  
 
 
      Şef Serviciu,                            Întocmit,                                                                                                                                                
     Marius Barcan                                                        cons.jur.Alin Glăvan 
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