
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
          PROIECT 
 
                                    HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2013 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 
25.09.2014; 

Având în vedere raportul nr.133336/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2013 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; 
 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 poziţiilor nr.20, 21, 22 din anexa nr.3 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 cu privire la tarifele 
privind activitatea de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, conform anexei 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 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           Se aprobă, 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE                                              PRIMAR 
Serviciul Administrare si Întreţinere  Drumuri                   Lia Olguta Vasilescu                                 
Nr. 133336/19.09.2014 
        
 
 
 
                                                                                                                              

RAPORT 
 
 

 In conformitate cu prevederile 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. 
 Potrivit prevederilor art. 10,  alin. 2, din  O.G. 71/2002, privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local, alegerea formei de gestiune a serviciului se face prin hotarare a 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.                   
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că prin adresa nr. 
126958/08.09.2014 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului  
Locativ Craiova a solicitat modificarea tarifelor ca urmare a reactualizarii tarifului de 
inchiriere autogreder, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 99/2014 
a R.A.A.D.P.F.L. Craiova,  supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova modificarea H.C.L. 469, art. 3 prin care s-au aprobat tarifele privind activitatea 
“Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra 
sparta si amestec optimal” cu tarifele  aferente categoriilor de lucrari ce includ utilajul 
inchiriat, conform anexei la prezentul raport. 
 Anexam in copie si procesul verbal de avizare. 
    
 
 

Director Executiv ,                                              Şef Serviciu,                                                                                                                                                    
          Delia Ciuca                                                          Marian Ghencioiu 
 

                                                                                                                                                               
     Vizat pentru legalitate,                                        Întocmit 
      cons. jr. Nelu Pirvu                                             cons. Marius Valeriu Mirea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi ..............2014 
 
 Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Servicii Publice, Serviciul 
Administrare şi Întreţinere Drumuri reprezentată de: 
− Lia-Olguta Vasilescu – Primar; 
− Delia Ciuca – Director Executiv; 
− Marian Ghencioiu – Şef Serviciu A.I.D.; 
− cons. Marius Mirea - Serviciu A.I.D.; 
− insp. Ileana Istodor – Serviciu A.I.D.; 
a procedat azi, ...............2014, 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”, modificate ca urmare a reactualizarii tarifului de 
inchiriere autogreder, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
99/19.08.2014 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Centralizatorul de preţuri anexă la prezentul proces-verbal a fost înaintat cu 
adresa nr. 126958/08.09.2014 şi cuprinde preţurile unitare reactualizate aferente 
categoriilor de lucrări ce includ utilajul inchiriat. 
 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 anexate la prezentul proces-verbal. 
                                                    

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

ing. Lungu Florin Gabriel 
 
 

Primar, 
Lia-Olguta Vasilescu 

Contabil Sef, 
ec. Popescu Iuliana 

 

Director, 
Delia Ciuca 

Director tehnic, 
ing. Cricorian Dumitru 

Şef Serviciu A.I.D., 
Marian Ghencioiu  

 
Sector Strazi si Constructii Urbane 

ing. Tosa Vasile 
cons. Marius Mirea  

 
 insp. Ileana Istodor 



Said2/-D:\www\primariacraiova.ro\2014-09-23\pct.1 - peste ord de zi - tarife autogreder\proces verbal avizare tarife.doc 

 



     ANEXA 
         

CENTRALIZATOR  MODIFICARE  TARIFE 
   

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

ca urmare a reactualizarii tarifului de inchiriere autogreder 
 
 
 

Pret unitar 
Utilaj Nr. crt. Simbol  

lucrare Denumirea lucrării 
U.M. 

Manopera  
Transport 

Total  chelt. 
directe 

Utilaj inchiriat Valoare fara 
TVA 

1. 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 

------------      ------- ------------ 471.83 471.83 

2. 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 13.99 6.25139 24.58 

3. DA18B 
 

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

mc 2.50 11.60 14.79 1.34 20.72 
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