
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                       PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea 

şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
        

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr. 87764/2015 întocmit de  Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.515/2002, Legea nr.155/2010, republicată, privind Poliţia Locală şi Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale, precum şi alte acte administrative emise de autoritatea 
locală; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6  lit. a, pct.16, art.45 alin.1 şi 
art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 
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Lia-Olguţa VASILESCU 
 

Ovidiu MISCHIANU 

  
                                                                                               

                                                                                                
 
 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 87764/15.06.2015  

                                                                                                                                                                                       
                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 

 Prin O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările 
și completările ulterioare s-au stabilit obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 
buna gospodărire a localităţilor. 

Art. 8 din actul normativ menţionat stabileşte în mod concret obligaţiile pe care 
consiliile locale şi primarii le au în ceea ce priveşte asigurarea unei bune gospodăriri a 
localităţilor. 

În conformitate cu prevederile art. 24 din acelaşi act normativ, consiliile locale vor 
stabili prin hotărâri adoptate în condiţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale şi 
ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, faptele săvârşite de instituţiile 
publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie 
contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale, precum şi sancţiunile 
care se pot aplica pentru acestea. 

În sensul respectării prevederilor legale enumerate mai sus, prin Hotărârea nr. 319/2009, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea 
faptelor care constituie contravenţii. 

Având competențele Poliției Locale a Municipiului Craiova și atribuțiile polițiștilor 
locali stabilite prin legea nr. 155/2010, republicată, privind Poliţia Locală, H.G. nr. 1332/2010 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și 
alte acte administrative emise de autoritatea locală, precum și adresa poliției Locale a 

                 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7      Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 

40251/411561 
 

 
 

 
 

Utilregist26 -  



Municipiului Craiova nr. 55824/2015 prin care solicită modificarea H.C.L. nr. 319/2009, 
supunem spre aprobare modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor 
care constituie contravenţii, aprobat prin H.C.L. nr. 319/2009, după cum urmează: 

 1. Capitolul IV 
- art. 8 lit. a), va avea următorul conținut: 

”abandonarea pe domeniul public/privat de aparate de orice fel, tonete, chioșcuri, 
containere, construcții metalice ori din alte materiale, instalații, utilaje, vehicule, precum și 
dezmembrarea vehiculelor și ocuparea proprietății municipiului Craiova cu componentele 
acestora”. 

 
 2. Capitolul VIII – se abrogă 
 

3. Capitolul IX – art. 24, lit. b) și lit. c) se abrogă 
 

 4. Capitolul X  
–  art. 29 se modifică și se completează, având următorul conținut: 

”Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei, 
precum și aplicarea măsurilor tehnico – administrative de ridicare a vehiculului (după 
caz): 

 a). accesul și deplasarea în municipiul Craiova cu vehicule cu tracțiune animală, cu 
animale de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și cu animale izolate sau în turmă (cu 
excepția celor care sunt destinate unor manifestări aprobate în prealabil, în condițiile legii); 

 b). în cazul în care, conducătorul vehiculului cu tracțiune animală  nu are asupra lui 
certificatul de înregistrare sau vehiculele depistate pe raza municipiului Craiova, nu îndeplinesc 
condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice (vehiculul să fie înregistrat; să aibă 
montate plăcuțele cu numărul de înregistrare care să fie amplasate vizibil, una pe partea stângă 
și una pe partea din spate; să aibă aplicate pe harnașamentul animalului trăgător materiale 
reflectorizante; pe timpul nopții, când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori 
în alte condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, să fie dotate cu cel puțin o lumină de 
culoare albă sau galbenă, montată în partea laterală stânga), pe lângă sancțiunea 
contravențională, polițiștii locali pot dispune și aplicarea măsurii tehnico – administrativă de 
ridicare a vehiculelor. 

 c). ridicarea, transportarea, depozitarea precum și predarea vehiculului către proprietar, 
deținător sau conducător, se vor face de către angajații Regiei Autonome de Transport Craiova, 
în aceleași condiții ca și în cazul autovehiculelor asupra cărora s-a dispus ridicarea în condițiile 
Legii nr. 155/2010 republicată, a poliției locale. 

d). pentru intrarea în posesia vehiculului cu tracțiune animală, din locul special de 
depozitare amenajat de R.A.T. Craiova, proprietarul, deținătorul sau conducătorul va achita 
aceleași taxe care se aplică și pentru autovehicule. 

e). dovada deținerii/proprietății asupra vehiculului cu tracțiune animală se va face prin 
orice mijloc de probă legal, certificat de înregistrare sau prin declarație pe proprie răspundere 
(legalizata de un notar public) că vehiculul îi aparține, care este înregistrată de angajații R.A.T. 
Craiova (declarație care se completează la locul special de depozitare al R.A.T. Craiova).  

f). măsura tehnico-administrativă de ridicare se aplică doar asupra vehiculului, nu și 
pentru animalele de tracțiune sau încărcătura din vehicul, care rămân  proprietarului, 
deținătorului sau conducătorului, înainte de ridicarea vehiculului. 
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g). în vederea punerii în executare a prezentului Regulament, Regia Autonomă de 
Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ 
Craiova și Poliția Locală a Municipiului Craiova, pot organiza acțiuni  specifice comune în 
baza unui plan de acțiune întocmit de către polițiștii locali (polițiștii locali dispun ridicarea și 
aplică sancțiunile contravenționale, angajații R.A.T Craiova execută procedurile de ridicare și 
transport, iar angajații R.A.A.D.P.F.L. Craiova înlătură animalul de tracțiune de la vehicul și 
încărcătura din acesta). 

- art. 30  se modifică și se completează următoarele litere, după cum urmează: 
a). oprirea și staționarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule de 

dirijare; 
b). parcarea, oprirea, staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare sau 

amplasamente rezervate pentru desfășurarea anumitor activități; 
k). parcarea autovehiculelor în parcările aflate pe domeniul public, cu nerespectarea 

semnificației marcajelor și a spațiilor special amenajate, parcarea pe trotuare amenajate, 
delimitate în mod vizibil de partea carosabilă (gard separator, gard verde, stâlpi / popici de 
delimitare acces pietonal, etc), precum și staționarea/parcarea pe spațiile amenajate ca piste 
pentru biciclete sau în zonele pietonale ce au intrările si iesirile semnalizate in conformitate cu 
prevederile legale; 

m). blocarea căilor de acces către sediile instituțiilor publice, a instituțiilor de 
învățământ sau către spații aparținînd acestora, indiferent de destinația lor, blocarea aleilor de 
acces către societăți, blocuri de locuințe, proprietăți private, precum și blocarea accesului la 
drumul public - carosabil a autovehiculelor parcate. 

 
5. Capitolul XI 
- art. 33, lit. k) va avea următorul conținut: 
”neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare, aflate în fața imobilelor deținute cu 

orice titlu (depozitarea se va face în grămezi amplasate la marginea trotuarului, fără a 
împiedica circulația pietonală), precum și degajarea zăpezii sau a gheții pe partea carosabilă”. 

 
6. Capitolul XIII 
- art. 41 se modifică și se completează următoarele litere, după cum urmează: 
b). circulația sau staționarea autovehiculelor / vehiculelor sau a utilajelor de orice fel, în 

parcuri sau pe zone verzi, cu excepția celor aparținând instituțiilor de ordine publică, 
Ministerului Sănătății, regiilor / societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, sau al societăților care efectuează lucrări în baza unor contracte cu autoritatea locală. 

c). arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură, precum și a oricăror bunuri 
sau materiale, pe proprietatea municipiului Craiova sau pe proprietățile aparținând persoanelor 
fizice/juridice situate pe raza municipiului Craiova. 

 
 
 
             Director Executiv Adjunct 
               Alin GLĂVAN 
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                                                                                    ANEXA LA H.C.L. NR.____________ 
 
 

Modificări ale Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
 
 

 1. Capitolul IV 
- art. 8 lit. a), va avea următorul conținut: 

”abandonarea pe domeniul public/privat de aparate de orice fel, tonete, chioșcuri, 
containere, construcții metalice ori din alte materiale, instalații, utilaje, vehicule, precum și 
dezmembrarea vehiculelor și ocuparea proprietății municipiului Craiova cu componentele 
acestora”. 

 
 2. Capitolul VIII – se abrogă 
 

3. Capitolul IX – art. 24, lit. b) și lit. c) se abrogă 
 

 4. Capitolul X  
–  art. 29 se modifică și se completează, având următorul conținut: 

”Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei, 
precum și aplicarea măsurilor tehnico – administrative de ridicare a vehiculului (după 
caz): 

 a). accesul și deplasarea în municipiul Craiova cu vehicule cu tracțiune animală, cu 
animale de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și cu animale izolate sau în turmă (cu 
excepția celor care sunt destinate unor manifestări aprobate în prealabil, în condițiile legii); 

 b). în cazul în care, conducătorul vehiculului cu tracțiune animală  nu are asupra lui 
certificatul de înregistrare sau vehiculele depistate pe raza municipiului Craiova, nu îndeplinesc 
condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice (vehiculul să fie înregistrat; să aibă 
montate plăcuțele cu numărul de înregistrare care să fie amplasate vizibil, una pe partea stângă 
și una pe partea din spate; să aibă aplicate pe harnașamentul animalului trăgător materiale 
reflectorizante; pe timpul nopții, când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori 
în alte condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, să fie dotate cu cel puțin o lumină de 
culoare albă sau galbenă, montată în partea laterală stânga), pe lângă sancțiunea 
contravențională, polițiștii locali pot dispune și aplicarea măsurii tehnico – administrativă de 
ridicare a vehiculelor. 

 c). ridicarea, transportarea, depozitarea precum și predarea vehiculului către proprietar, 
deținător sau conducător, se vor face de către angajații Regiei Autonome de Transport Craiova, 
în aceleași condiții ca și în cazul autovehiculelor asupra cărora s-a dispus ridicarea în condițiile 
Legii nr. 155/2010 republicată, a poliției locale. 

d). pentru intrarea în posesia vehiculului cu tracțiune animală, din locul special de 
depozitare amenajat de R.A.T. Craiova, proprietarul, deținătorul sau conducătorul va achita 
aceleași taxe care se aplică și pentru autovehicule. 

e). dovada deținerii/proprietății asupra vehiculului cu tracțiune animală se va face prin 
orice mijloc de probă legal, certificat de înregistrare sau prin declarație pe proprie răspundere 
(legalizata de un notar public) că vehiculul îi aparține, care este înregistrată de angajații R.A.T. 
Craiova (declarație care se completează la locul special de depozitare al R.A.T. Craiova).  
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f). măsura tehnico-administrativă de ridicare se aplică doar asupra vehiculului, nu și 
pentru animalele de tracțiune sau încărcătura din vehicul, care rămân  proprietarului, 
deținătorului sau conducătorului, înainte de ridicarea vehiculului. 

g). în vederea punerii în executare a prezentului Regulament, Regia Autonomă de 
Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ 
Craiova și Poliția Locală a Municipiului Craiova, pot organiza acțiuni  specifice comune în 
baza unui plan de acțiune întocmit de către polițiștii locali (polițiștii locali dispun ridicarea și 
aplică sancțiunile contravenționale, angajații R.A.T Craiova execută procedurile de ridicare și 
transport, iar angajații R.A.A.D.P.F.L. Craiova înlătură animalul de tracțiune de la vehicul și 
încărcătura din acesta). 

- art. 30  se modifică și se completează următoarele litere, după cum urmează: 
a). oprirea și staționarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule de 

dirijare; 
b). parcarea, oprirea, staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare sau 

amplasamente rezervate pentru desfășurarea anumitor activități; 
k). parcarea autovehiculelor în parcările aflate pe domeniul public, cu nerespectarea 

semnificației marcajelor și a spațiilor special amenajate, parcarea pe trotuare amenajate, 
delimitate în mod vizibil de partea carosabilă (gard separator, gard verde, stâlpi / popici de 
delimitare acces pietonal, etc), precum și staționarea/parcarea pe spațiile amenajate ca piste 
pentru biciclete sau în zonele pietonale ce au intrările si iesirile semnalizate in conformitate cu 
prevederile legale; 

m). blocarea căilor de acces către sediile instituțiilor publice, a instituțiilor de 
învățământ sau către spații aparținînd acestora, indiferent de destinația lor, blocarea aleilor de 
acces către societăți, blocuri de locuințe, proprietăți private, precum și blocarea accesului la 
drumul public - carosabil a autovehiculelor parcate. 

 
5. Capitolul XI 
- art. 33, lit. k) va avea următorul conținut: 
”neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare, aflate în fața imobilelor deținute cu 

orice titlu (depozitarea se va face în grămezi amplasate la marginea trotuarului, fără a 
împiedica circulația pietonală), precum și degajarea zăpezii sau a gheții pe partea carosabilă”. 

 
6. Capitolul XIII 
- art. 41 se modifică și se completează următoarele litere, după cum urmează: 
b). circulația sau staționarea autovehiculelor / vehiculelor sau a utilajelor de orice fel, în 

parcuri sau pe zone verzi, cu excepția celor aparținând instituțiilor de ordine publică, 
Ministerului Sănătății, regiilor / societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, sau al societăților care efectuează lucrări în baza unor contracte cu autoritatea locală. 

c). arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură, precum și a oricăror bunuri 
sau materiale, pe proprietatea municipiului Craiova sau pe proprietățile aparținând persoanelor 
fizice/juridice situate pe raza municipiului Craiova. 
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