
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea  tarifelor pentru activitatea de „întreţinere şi reparare a străzilor 

cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din 
Municipiul Craiova” 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013. 
 Având în vedere raportul nr. 22427/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de „întreţinere şi reparare a străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din 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 aplicarea a acestei ordonanţe; 
 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 tarifele pentru activitatea de „întreţinere şi reparare a străzilor cu 

îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din Municipiul 
Craiova”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al    
Municipiului Craiova nr.253/2007. 

     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 

 



 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA              Se aprobă, 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE                                   PRIMAR, 
SERVICIUL A.I.D.                                                              Lia Olguta Vasilescu. 
Nr. 22427/11.02.2013 
        
                                                        

RAPORT 
 
 
 Conform 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 sau gestiune 
delegata. 
 Conform art. 10,  alin 2, din  O.G. 71/2002  alegerea formei de gestiune a serviciului 
se face  prin hotararea Consiliului Local . 
 Prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea directa pentru activitatea de 
“Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta si 
amestec optimal ”, dată în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 
 Conform art. 10, alin. 3 din O.G. 71/2002, activităţile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfaşoară pe baza unui caiet 
de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi 
indicatorii de performanţă ai  serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator – utilizatori, 
precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate. De asemenea, potrivit art. 10, alin. 4 din aceeaşi ordonanţă, caietul de 
sarcini şi regulamentul-cadru se aprobă de către  Consiliul Local. 
 Prin H.C.L. nr. 199/2007 s-a aprobat Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii 
de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută în municipiul 
Craiova. 
 În conformitate cu art. 34 din Caietul de sarcini, tarifele percepute de operator vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Craiova, pe baza fundamentării propuse 
de operator şi a avizului obţinut de la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Prin H.C.L. nr. 253/2007 s-au aprobat tarifele pentu activitatea de întreţinere şi 
reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută în municipiul Craiova. 
 În conformitate cu art. 28, lit. c din Caietul de sarcini, operatorul poate propune 
beneficiarului ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de influenţele intervenite 
în costurile de operare. 
 Menţionăm că prin H.C.L. nr. 124/2008 s-a aprobat modificarea tarifelor pentru 
activitatea de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută în 
municipiul Craiova, urmare a modificării reţelei de salarii orare de deviz şi a modificării 
cotei de cheltuieli indirecte. 
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că prin adresa nr. 21372/08.02.2013 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
solicitat modificarea  tarifelor pentru activitatea  ˝Întreţinerea şi repararea străzilor cu 



 

îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal˝  ca urmare a  
modificarii reţelei de salarii orare de deviz, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  tarifele pentru activitatea  ˝Întreţinerea şi repararea străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal˝  în municipiul 
Craiova potrivit anexei la prezentul raport.  
           Pe data prezentei îsi înceteaza efectele H.C.L.  nr. 253/2007 modificata prin  H.C.L. 
nr. 124/2008. 
 Anexăm în copie  procesul verbal de avizare. 
      
 
  

DIRECTOR,     ŞEF SERVICIU A.I.D., 
Monica Nastasa Sever Bordu 

 
 
 
           Vizat pentru legalitate,                                              Intocmit 
           cons. jur. Alin Glavan                                   insp. Marian Ghencioiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi ..............2013 
 
 

 Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Servicii Publice, Serviciul 
Administrare şi Întreţinere Drumuri reprezentată de: 
− Lia-Olguta Vasilescu – Primar; 
− Monica Nastasa – Director Executiv; 
− Sever Bordu – Şef Serviciu A.I.D.; 
− insp. Marian Ghencioiu - Serviciu A.I.D.; 
− insp. Ileana Istodor – Serviciu A.I.D.; 
a procedat azi, ...............2013, la analiza tarifelor propuse si fundamentate de catre 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova referitoare la gestiunea directa pentru activitatea de 
„Intretinerea si repararea strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra 
sparta si amestec optimal”, completate şi modificate ca urmare a modificării reţelei 
de salarii orare de deviz aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
108/09.11.2012 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi la analiza preturilor unitare pe 
categorii de lucrari. 
 Centralizatorul de preţuri anexă la prezentul proces-verbal a fost înaintat cu 
adresa nr. 21372/08.02.2013 şi cuprinde preţurile unitare pe tipuri de lucrări 
reactualizate si completate. 
 Manopera folosită la întocmirea analizelor de preţ este cea din grila de 
salarii orare de deviz aplicabilă de la 01.01.2013 – reţeaua 1 – construcţii instalaţii, 
după cum urmează: 
          - lei/oră 

categoria bază Trapta I 
1 7,90 8,17 
2 8,22 8,45 
3 8,58 8,90 
4 9,13 9,55 
5 9,89 10,32 

 
iar pentru muncitorii necalificaţi s-a folosit reţeaua 5 – cea de muncitori 
necalificaţi, respectiv 6,71 lei/oră. 
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 Materialele folosite la executarea acestor lucrări se vor deconta pe bază de 
contract de furnizare si facturi de procurare. 
 Decontarea cheltuielilor pentru activitatea de „Intretinerea si repararea 
strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec 
optimal” se va face în conformitate cu prevederile „Regulamentului de desfăşurare 
a activităţii” şi „Caietului de sarcini” aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local 
al Municipiului Craiova şi pe bază de deviz de lucrări şi proces-verbal de recepţie. 
 În urma analizei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova au avizat 
favorabil preţurile unitare reactualizate si completate anexate la prezentul proces-
verbal. 
                                                    
 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Director, 

ing. Preda Radu-Cosmin 
 
 

Primar, 
Lia-Olguta Vasilescu 

Contabil Sef, 
ec. Cojman Ema-Ilona 

 
 

Director, 
Monica Nastasa 

Director tehnic, 
ing. Nicolae Viorel  

Şef Serviciu A.I.D., 
Sever Bordu  

 
 

Sector Strazi si Constructii Urbane 
ing. Lungu Florin-Gabriel 

insp. Marian Ghencioiu  
 
 

 insp. Ileana Istodor 
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CENTRALIZATOR  TARIFE 
 
 
 
 
privind activitatea de intretinere si reparatii  strazi cu imbracaminte din pavaj de 

piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, 
în municipiul Craiova 

 
 
 

- lei 
Pret unitar 

Utilaj Nr. 
crt. 

Simbol  
lucrare Denumirea lucrării 

U.M 
Manopera  

Transport 

Total 
chelt. 

directe 

Valoare 
fara 

TVA 

1 DG02a 
Desfacerea manuala a pavajelor 
din piatra bruta, bolovani de rau, 
piatra cubica 

mp 1.14 - 1.46 1.91 

2 DG04b Demontat bordura si chenare din 
beton 

ml 2.21 - 2.83 3.70 

3 DG03a Desfacere trotuare din dale de 
beton 

mp 2.08 - 2.66 3.48 

4 DI12a Refacerea pavajelor din piatra 
bruta si bolovani 

mp 5.58 - 7.13 9.35 

5 DE10a Montat bordura din beton ml 4.64 - 5.93 7.77 
6 DE11a Montat borduri mici ml 2.326 - 2.97 3.90 

7 DE13a Montat placi prefabricate 
la trotuare pe strat de nisip 

mp 4.32 - 5.52 7.24 

8 DA06a Fundatie de nisip si balast mc 8.22 7.308 17.818 23.346 

9 DA03a Scarificat manual in platforma 
drumului 

mc 23.284 - 29.77 39.01 

10 DH08a Curatirea platformei drumului mc 18.791 - 24.02 31.48 
11 DH14a Curatirea la rigola                        ml 1.896 - 2.42 3.18 
12 DE15a Sapatura in platforma drumului mc 19.66 - 25.13 32.94 

13 DI10a 
Refacerea pavajelor din pavele 
inclusiv pavaj UNILOC si 
BEHATON 

mp 6.1248 - 7.83 10.26 

14 DG06A 
Spargerea si desfacerea 
betonului de ciment pe suprafete 
limitate 

mc 28.383 46.208 82.498 108.10 

15 DF27a Pilot dirijarea circulatiei ora 6.71 - 8.58 11.24 

16 TSC02B1 

Sapatura mecanica cu 
buldoexcavatorul pe pneuri de 
0.21 - 0.39 mc cu comanda 
hibraulica, in pamant  cu 
umiditate naturala cu descarcare 
in depozit teren categ II 

100 
mc 

- 391.28 391.28 512.73 

17 TRA01A10 
Transport rutier al materialelor 
semifabricate cu autobasculanta 
pe distanta de 10 km 

tona       - 6.795 6.795 8.90 
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18 

 
 
TRA01A10p 
 
 

Transport rutier al pamantului 
sau molozului  cu 
autobasculanta pe distanta  10 
km 
 

tona     - 6.795 6.795 8.90 

19 TSC35B3 

Incarcare in autovehicul  cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator ) de 1.5 - 4 mc 
pamant din categoria 2 - la 
distanta < 10m 

100 
mc 

      - 128.35 128.35 168.19 
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