
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                                                                    PROIECT 
 

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

nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, 
întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28.02.2013; 
 Având în vedere raportul nr.23144/2013 întocmit de Direcţia Servicii 

Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi 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 aplicare a acesteia; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/2006 
privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de 
amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din 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 ajustarea tarifului pentru tăiat arbori, secţiune succesivă cu 

motoferestrău cu diametrul între 11-30” de la 59,12 lei/buc., la 65,09 
lei/buc. şi a tarifului pentru cosit suprafeţe cu cositoarea STIHL, de la 8,27 
lei/100mp., la 9,53 lei/100 mp.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile 
nr.124 şi nr.133 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.24/2013. 

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 

 
 
 



 

                                                                                                   
 
 
Municipiul Craiova 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                     
DIRECŢIA  SERVICII  PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr.23144/_________2013                                                                   Se aprobă, 
                                                                                                              PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguta VASILESCU 
 
 

 
RAPORT 

 
 
           In conformitate cu prevederile art.3 alin.1 lit.b , respectiv art.10 , alin 1 din 
O.G 71/2002  privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi 
completările ulterioare, amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si 
gradinilor publice, este un serviciu de administrare a domeniului public si privat , 
gestiunea acestuia putandu-se organiza in modalitatea gestiunii directe sau 
gestiunii delegate.          
       Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006, s-a 
aprobat gestiunea directa pentru activitatea de “Amenajarea, intretinerea si 
infrumusetarea zonelor verzi”, date in competenta Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Locativ Craiova. 
    Conform prevederilor art.10, alin.3 din O.G 71/2002  privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de 
gestiune adoptata activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului 
public si privat se organizeaza si se desfasoara pe baza unui caiet de sarcini si a 
unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate si 
indicatorii de performanta ai serviciilor, conditiile tehnice, raporturile operator – 
utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii 
serviciilor furnizate/prestate. 
     Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.132/2006 s-a 
aprobat Caietul de sarcini privind desfasurarea activitatii de  “amenajare, 
intretinere si infrumusetare zone verzi”. 
  In conformitate cu art.19, din Caietul de sarcini tarifele percepute de operator 
beneficiarului serviciului vor fi  ajustate prin hotărârea Consiliului Local pe baza 
fundamentării propuse de operator , fundamentare avizata  de serviciul de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.          

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



 

    Avand in vedere cele de mai sus si tinand cont ca prin adresa  
nr.22881/12.02.2013 R.A.A.D.P.F.L. Craiova a solicitat ajustarea tarifelor pentru 
“taiat arbori, sectiune  succesiva cu motoferestrau cu diametrul intre 11-30, 
respectiv “ cosit suprafete cu cositoarea STIHL “  tarife aprobate prin H.C.L 
nr.24/2013  la pozitia 124 si 133 din Anexa la hotarare,  supunem aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  urmatoarele :  
   - modificarea pozitiilor nr.124 si nr.133 din anexa  la H.C.L.24/2013 prin 
ajustarea tarifelor pentru “taiat arbori, sectiune  succesiva cu motoferestrau cu 
diametrul intre 11-30” de la 59,12 lei / buc la 65,09 lei/buc si a tarifului pentru “ 
cosit suprafete cu cositoarea STIHL “ de la 8,27 lei/100 mp la 9,53 lei/100 mp. 
     Anexăm in copie   procesul verbal de avizare si centralizator ajustare tarife.  
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
      Director executiv,                                                                        Sef Serviciu  
       Monica Nastasa                                                                         Marius Barcan 
 
 
                                                                                                          Intocmit, 
                                                                                                    cons.Mariana Ene 
                                                                                                          
                                                                                                    insp.Mirela Pavel  
                                                                   
                                                                                                    insp.Adriana   Radu 
                                                                      
                                                                                                    insp. Tudorita Popa 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                            Vizat pentru legalitate, 
                                                             Cons. Alin Glavan                                                                                                           
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
   
 

HOTĂRÂREA NR. 24 
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere, şi 

înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 31.01.2013; 
 Având în vedere raportul nr.3464/2013 întocmit de Direcţia Servicii 

Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, 
întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28, 30, 
31, 32 şi 33/2013;  

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.132/2006 
privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de 
amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din 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 amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.166/2006, nr.97/2007, nr.126/2008 şi 
352/2009. 

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. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR, 
Gheorghe PÎRVU       Nicoleta MIULESCU 

 



ANEXA LA HOTARAREA NR. 24/2013

TARIFE
pentru activitatea de amenajare, intretinere si infrumusetare a 

zonrlor verzi din municipiul Craiova

















PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORGHE PÎRVU



 
 
 

     
                                                                                    Anexa  
 
 
 
 

 CENTRALIZATOR Ajustare TARIFE - pozitia 124 si 133din  
anexa la Hotararea  24/2013 

pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor de 
verzi din municipiul Craiova 

 
 

 
 
 

Nr. 
Crt. Simbol Lucrare Denumirea Lucrării UM Preţ 

Manop. 

124          N.L.2 
Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 11-
30 
 

buc. 65.09 

133 N.L. Cosit mecanic cu cositoarea STIHL 
 100mp 9.53 

                                   
                  Normative folosite: 
 
TSH- Norme pentru amenajări peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc 
pentru copii şi stâncărie 
TSG- Norme pentru curăţirea terenului 
NL- Normă locală 
NSL- Normă salubrizare locală 
AS- Analiză specială 
NML- Normă de muncă locală 
C.A.P.A- Norme de timp planificare pentru lucrări silvicole pentru seminţe şi butaşi 
C.A.P.B.- Norme de timp planificare pentru pepinieră 
        
Norme tehnice departamentale privind întreţinerea şi exploatarea utilajelor    de 
gospodărie comunală 
 
 
Pentru calculul tarifelor, la prezentele valori, se adaugă cheltuieli indirecte - 24,8%, 
profit - 5 % şi TVA 24%, funcţie de specificul lucrării. 
Materialele necesare functionarii utilajelor folosite la executarea lucrarilor(ex.masina 
de tuns gazon,motocositori,etc),vor fi introduse separat in situatiile de 
lucrari.Cantitatile de materiale vor fi justificate pe baza facturilorfiscale,bonuri fiscale. 
 



 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRAREA SI MONITORIZAREA  
SERVICIILOR DE UTILITATE  PUBLICA 
Nr.23139 / 12.02.2013    
 
 
 
 
                                                                     PROCES VERBAL 
 
 
 
 
       Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova, reprezentat de  
director executiv - Monica Nastasa , Marius Barcan - Sef serviciu Administrarea si Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publica, cons. Mariana Ene, insp.Mirela Pavel, insp.Adriana Radu, referent 
Emil Mach şi insp. Tudoriţa Olteanu a procedat azi 12.02.2013 la analiza propunerii de ajustare  a 
tarifelor aprobate prin H.C.L nr.24/2013  pozitiile 124 respectiv 133 din Anexa la hotarare propuse 
si fundamentate de R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru „activitatea de amenajare, intretinere şi 
infumuseţare zone verzi”.  
         În urma analizei, reprezentanţii compartimentului de specialitate au avizat favorabil ajustarea 
tarifelor conform anexei   la prezentul proces verbal. 
 
 
 
  R.A.A.D.P.F.L. Craiova                                                               Primăria Municpiului Craiova 
                                                                                                           Direcţia Servicii Publice 
                                                                                                                                                
 Director general,                                                                               Director executiv, 
 ing. Radu Cosmin PREDA                                                                 Monica Nastasa                 
 
  Director tehnic,                                                                         Sef Serviciu Administrarea si  
   Viorel Nicolae                                                           Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica , 
                                                                                                           Marius Barcan 
 
 Director economic,                                                                         
 ec.  Ema Ilona Cojman                                                                  cons.Mariana Ene 
 
 Sef sectie Zone Verzi                                                                      insp.Mirela Pavel  
  ing. Marian Stefan                                                                           
                                                                                                         insp.Adriana   Radu 
 Sef birou Tehnic - Productie,                                                                                 
  ing.Cristian Grigorie                                                                      ref.  Emil Mach    
                                                                                                          
                                                                                                         insp. Tudorita Olteanu 
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