
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT 
 
                            HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a 
tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu 

îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în 
municipiul Craiova 

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

26.06.2014; 
Având în vedere raportul nr.90930/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor 
privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 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 acestei ordonanţe; 

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.42/2013 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 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, republiocată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.469/2013, prin completare cu tarifele 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 

 















               ANEXA 1 
        

CENTRALIZATOR COMPLETARE   TARIFE 
                    (manopera +utilaj/transport-daca este cazul) 

privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din   pavaj    
                     de piatra bruta, piatra  sparta si amestec optimal, în municipiul Craiova 

 
D  – Normativ pentru lucrari de drumuri  

Pret unitar- lei/mp 
Utilaj - lei Nr. 

crt. 
Simbol  
lucrare Denumirea lucrării 

U.M. 
Manopera  

Transport
-lei 

Total chelt. 
directe 
Lei/mp 

Utilaj inchiriat 
 

lei 

Valoare fara 
TVA 

Lei/mp 

1. DE14A 
 

Placi prefabricate din beton sau placi  
piatra la trotuare,asezate pe o fundatie de 
beton de 10 cm grosime, prin intermediul 
unui strat de 2 cm mortar de ciment 
,inclusiv rostuirea 

mp 
 

11.26 
 

     ------- 14.40 
 

    -------- 18.87 
 

2. DD01B Pavaj executat cu calupuri pe un strat de 
mortar de ciment 

mp 7.90 0.14 10.25 ------------------- 13.43 

3. DD02B 
 

Pavaj executat cu pavele normale  pe un 
substrat  de mortar de ciment 

mp 
 

7.75 
 

0.14 
 

10.04 
 

     ------  13.16 
 

4. DD02C 
 

Pavaj executat cu pavele normale  pe un 
substrat  de BETON de ciment 

mp 
 

7.75 
 

0.14 
 

10.04 
 

      ------- 13.16 
 

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor 
la pavaje din pavele  normale 

5. DD07C 
(NL2) 

Nota:curatirea rosturilor se face numai cu 
scoaba si prin spalare cu apa la presiune 
pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer 
comprimat (RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil specific) 

mp 3.68 0.3 5.00 ------------------ 6.55 

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor 
la pavaje din calupuri 

 
6. DD07A 

    (NL1) Nota:curatirea rosturilor se face numai cu 
scoaba si prin spalare cu apa la presiune 
pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer 
comprimat (RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil specific) 

mp 3.68 0.30 5.00 ----------------- 6.55 



7. DI09A 
 

Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu 
rosturi nebitumate 

mp 7.51 -------------
--- 

9.60 --------------------
- 

12.58 

Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de 
la caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa  si canalizare 8. RpAcB01C 

 C:pana la 100 kg asezat pe placa 
prefabricata din beton armat 

buc 14.42 -------------
--- 

18.43 ----------------- 24.15 

9. DG06B 

Spargerea si desfacerea betonului de 
ciment pe suprafete limitate pentru pozarea 
cablurilor,conductelor,podeleleor si gurilor 
de scurgere,etc, executate in alei,trotuare 
sau  
fundatii de drumuri 

mc 22.68 35.73 64.73 -------------------- 84.81 

 



MUNICPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
                            HOTĂRÂREA NR. 469 

privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind 
desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 

pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.122944/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor 
privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.218, 219, 220, 221 şi 222/2013; 

În conformitate cu prevederile art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 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 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, republiocată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de întreţinerea şi repararea 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind activitatea de întreţinerea şi repararea 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă tarifele privind activitatea de întreţinerea şi repararea străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, 
prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.102/2007, nr.199/2007 şi nr.76/2013.  

Art.5. 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, 
               Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 

 



 



         
                   Anexa nr.3 la Hotărârea nr.469/2013 

 
 

  CENTRALIZATOR TARIFE 
 

privind activitatea de intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte din  
pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal  

 
 
 
D  – Normativ pentru lucrari de drumuri 
TSC - Norme dediz pentru lucrari de terasamente 
TRA    - Norme de deviz transporturi rutiere 
  

Pret unitar 
Utilaj Nr. crt. Simbol  

lucrare Denumirea lucrării 
U.M. 

Manopera  
Transport 

Total 
chelt.directe 

Utilaj inchiriat 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 
0.21-0.39mc cu comanda 
hibraulica, in pamant  cu 
umiditate naturala cu descarcare 
in depozit teren categ II 
 

100m
c 

    -------- 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 

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 

20. DA04B 
 

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului executata 
cu autogreder,pe adancimea 
necesara,insa cel putin 5 cm 
in impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau cordon 
 

100 
mc 

     -----     -----       ------- 495.50 495.50 

21. DA12C 
 

Strat de fundatie sau reprofilare 
din piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica executat 
fara impanare si fara innoire 
 

mc 2.40 10.92 3.07 6.75 24.90 

22. DA18B 
 

Strat de fundatie din agregate 
in amestecuri optimale 
executate cu asternere 
mecanica 
 

mc 2.50 11.60 3.19 1.41 20.79 



23. N.L. 
Pavarea strazilor cu placa de 
beton (6000 x2000 x 230 mm) 
rezultata din refacerea caii de 
rulare a tramvaielor 

buc 3.63 Pentru 
utilajele 
folosite la 
transportul 
placilor(auto
basculantele) 
se vor folosi 
tarifele 
aprobate 

4.64 48.40 54.48 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavel BADEA 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

