
 

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 29.05.2014; 
  Având în vedere raportul nr.78165/2014 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.24/2013, prin completare cu tarifele pentru 
plantele perene produse de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în serele proprii, 
prevăzute în anexa care face 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 



 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA  SERVICII  PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr.78165/28.05.2014                                                                      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.77693/28.05.2014 R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru 
plantele perene produse de către operator în serele proprii, supunem spre aprobare, 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  modificarea, prin completare, a anexei 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/2013, cu tarifele 
pentru plantele perene produse de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova în serele proprii, 
potrivit Anexei la prezentul raport. 
     
                                                                                                                                                                                                                                                      
       

Director Executiv Adj., 
Alin Glăvan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Anexa la Raport 
 
 
 
       
 
    

Tarife pentru plantele perene produse de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova în 
serele proprii 

 
 
 
Nr. 
crt 

Denumire u.m.                  Pret  
( total cheltuieli directe: 
    manopera+materiale) 

Pret fara TVA 

1. Lavanda,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
2. Armeria,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
3. Sagina,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
4. Coreopsis,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
5. Achilea,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
6. Aster,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
7. Astilbe,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
8. Diantus,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
9. Lupinus,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
10. Delphinium,  buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
11. Gaiardia buc 2.46 lei/buc 3.22 lei/buc 
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