
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
 PROIECT 
 
                                 HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a 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 
25.02.2016; 

Având în vedere raportul nr.32205/2016  întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 şi 4 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; 
 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 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013.  

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,             PT. SECRETAR, 
      Lia - Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA            Se aprobă, 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE                                  PRIMAR, 
SERVICIUL A.I.D.                                                          Lia Olguta Vasilescu. 
Nr.32205 /22.02.2016 
        
                                                        

RAPORT 
 
   Conform 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 sau 
gestiune delegata. 
 Conform art. 10,  alin 2, din  O.G. 71/2002  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. 
 Conform art. 10, alin. 3 din O.G. 71/2002, activităţile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfaşoară pe baza unui 
caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de 
calitate şi indicatorii de performanţă ai  serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator 
– utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate. De asemenea, potrivit art. 10, alin. 4 din aceeaşi ordonanţă, caietul de 
sarcini şi regulamentul-cadru se aprobă de către  Consiliul Local. 
 
   2.   Prin H.C.L. nr. 274/2015 s-au aprobat tarifele 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.   
  
     3.  Prin adresa nr. 31709/19.02.2016 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a solicitat modificarea  tarifelor pentru activitatea  
˝Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta 
si amestec optimal  ̋  ca urmare a  modificarii tarifelor de inchiriere a utilajelor rezultate 
din procedurile de achizitie publica pe anul 2016. 
       
      4.  În conformitate cu art. 28, lit. b din Caietul de sarcini – Anexa 2 la HCL nr. 
469/2013, operatorul poate propune beneficiarului ajustarea periodică a preţurilor şi 
tarifelor în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. 
 

5. Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 si 4 
din OG 71/2002, art. 28 lit. b din anexa 2 la HCL 469/2013, si art. 36 alin. 2 



lit. d coroborat cu alin. 6  lit. a, pct. 13, art. 45  alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b 
din Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, supunem 
spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- modificarea anexei la HCL 274/2015 privind tarifele pentru activitatea  ˝Întreţinerea şi 
repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec 
optimal  ̋potrivit anexei la prezentul raport.  
- modificarea in mod corespunzator a anexei nr. 3 a HCL nr. 469/2013.          
      
 
  

DIRECTOR,     ŞEF SERVICIU A.I.D., 

Delia Ciuca Marian Ghencioiu 

 

 
 
           Vizat pentru legalitate,                                              Intocmit 
       cons. jur. Nicoleta Bedelici                            cons. Marius Valeriu Mirea  
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