
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                PROIECT 
                                                               
 
                                           HOTĂRÂREA NR.______ 

privind modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto, 
prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
28.08.2014. 

Având în vedere raportul nr. 119180/2014, întocmit de Direcţia Servicii Publice,  
prin care se propune modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare 
auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;  

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 modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto, 

prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova, după cum urmează: 
a) activitatea propriu-zisă de ridicări auto: 
 - luni – vineri 8:00-20:00; 
 - sâmbătă – duminică 8:00-18:00. 

               b)  activitatea de încasare a taxei de ridicare: 
               -  luni – vineri 8:30-20:30; 
               -  sâmbătă – duminică 8:30-18:30. 
 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 al Hotărârii 

Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.839/2013. 
             Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice  şi Regia Autonomă de 

Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

                                                                                                 
 



 

                                                                                                 
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Nr. 119180 /20.08.2014                    
                                   
                                 Se aprobă, 
                                  PRIMAR, 
                   Lia Olguţa VASILESCU 

 
RAPORT 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 442/2005 modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 839/2013, au fost aprobate taxele 
pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor ridicate de pe domeniul public, taxa pe ziua 
de staţionare şi stabilirea programului de funcţionare a activităţii de ridicare auto, activitate 
prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova după cum urmează: activitatea propriu-
zisă de ridicări auto. 

Potrivit  art. 2 din H.C.L. nr. 839/2013, programul de funcţionare a activităţii de ridicari 
auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova este: activitatea propriu-zisă de 
ridicări auto: luni – vineri 8:00-19:00; sâmbătă – duminică 8:00-17:00; activitatea de încasare a 
taxei de ridicare: luni – vineri 8:00-20:00, sâmbătă – duminică 8:00-18:00. 
 În conformitate cu prevederile art. 64 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată privind 
circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, poliţia rutieră poate 
dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi 
depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice 
locale sau de către administratorul drumului public, după caz, iar potrivit alin. 2, contravaloarea 
cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se 
suportă de către deţinătorul acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 128 din actul normativ sus menţionat, autorităţile administraţiei 
publice locale au printre atribuţii, să ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună 
a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, 
conform legii, precum şi să ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de 
semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în 
vigoare, ţinand evidenţa acestora. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi adresa Regiei Autonome de Transport 
Craiova înregistrată la Consiliul Local cu nr. 173/2014, prin care solicită modificarea programului 
de funcţionare a activităţii de ridicări auto, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- modificarea programului de funcţionare a activităţii de ridicare auto, activitate prestată 
de către Regia Autonomă de Transport Craiova după cum urmează:  
a) activitatea propriu-zisă de ridicări auto:  

- luni – vineri 8:00-20:00; 
       - sâmbătă – duminică 8:00-18:00;  
b) activitatea de încasare a taxei de ridicare:  
      - luni – vineri 8:30-20:30,  
      - sâmbătă – duminică 8:30-18:30. 

- Modificarea în mod corespunzător a art.2 din H.C.L. nr. 839/2013. 
Director Executiv Adjunct, 

Alin GLĂVAN 

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 
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