
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     
   PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.85025/2022, raportul nr.85026/2022  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.91470/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
           În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2022 referitoare la stabilirea, 
respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Hotărârea 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. 

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,           SECRETAR GENERAL, 
    Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice  
Nr.85025/04.05.2022 
 
 
                                                                                                               

Referat de aprobare privind 
modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 53/2022, privind stabilirea, respectiv modificarea 

tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
     Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare, Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate 
satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi 
confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public 
local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi 
întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de 
agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a 
ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; construirea, modernizarea, întreţinerea, 
administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; organizarea 
şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de 
semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru 
fluidizarea acestuia; îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; 
amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a 
panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor 
servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor 
chimice, a atelierelor de reparaţii auto etc.; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a 
sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi 
instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea activităţilor de 
coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a 
WC-urilor publice; înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public 
stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor 
arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice. 
 Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; 
montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-
urilor publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor 
aparţinând domeniului public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce 
aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din 
municipiul Craiova.  
 Prin  H.C.L. nr. 53/2022, s-a aprobat stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru 
activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova,  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 84371/03.05.2022 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea tarifelor mijloacelor auto si ale utilajelor  
din Sectorul Coloana Auto, tarife modificate ca urmare a cresterii preturilor carburantilor (benzina 
respectiv motorină). 



 Având în vedere cele de mai sus,  precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
53/2022, privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă 
către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 
 

Primar, 
  Lia Olguţa VASILESCU 

      
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Servicii Publice  
Nr._______/_______2022 
 
 
 
 

 
Raport de specialitate  

 
privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 53/2022, privind stabilirea, respectiv modificarea 

tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
 

 Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare, Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate 
satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort 
al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având 
ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, 
viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi întreţinerea zonelor 
verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor 
de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de 
odihnă şi tratament; construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor 
agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi 
pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei 
urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, 
organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a 
mobilierului urban şi ambiental; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, 
reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi 
terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a 
campingurilor; organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice. 
 Potrivit prevederilor art. 39, alin. (5) din O.G. nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare, metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea 
de aprobare a acestora se va stabili, în condiţiile legii, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale. 
 În vederea respectarii prevederilor legale mai sus menţionate, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat prin Hotărârea nr.168/28.05.2020, Metodologia de Stabilire, Ajustare şi Modificare a 
tarifelor pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în administrare 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; 
montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-urilor 
publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, 
a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului 
public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului 
public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 84371/03.05.2022 operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea tarifelor mijloacelor auto si ale utilajelor  din Sectorul 
Coloana Auto, tarife modificate ca urmare a cresterii preturilor carburantilor (benzina respectiv 
motorină). 



 Conform notei de fundamentare, R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA solicită modificarea tarifelor 
mijloacelor auto și a utilajelor din dotarea Sectorului Coloana Auto  ca urmare a creșterii prețurilor 
carburanților (benzină și motorină). Comparând prețurile de la momentul ianuarie-februarie 2022 
(când au fost calculate și aprobate ultimele tarife auto), cu cele din momentul actual, se constată o 
diferență de preț de 1,6196 lei/litru (fără TVA) la carburantul motorină și 1,2547 lei/litru (fără TVA) la 
carburantul benzină. Practic, conform notei de fundamentare, vor crește tarifele de deplasare care 
presupun consumul de carburanți, fiind modificate de asemenea și articolele de deviz care conțin 
utilajele la care se face referire, modificate ca urmare a creșterii prețurilor la carburanți (benzină, 
respectiv motorină), conform referatului înregistrat cu numărul 15080/02.05.2022. 
 Facem menţiunea că tarifele propuse de operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova respectă 
Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin HCL nr. 168/2020. 
 Având în vedere cele de mai sus,  precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
1.  Modificarea  tarifelor  prevăzute în anexa  la prezentul raport;   
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 53/2022, privind stabilirea, respectiv modificarea 
tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
3.  Modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 469/2013 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. 
   
  
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Întocmit, 
Şef Serviciu Alina Marin 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
Şef Serviciu Ghencioiu Marian 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Şef Serviciu Claudiu Iancu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  
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1 32,20 - - 1,00 12,00 32,20 - - 1,12

2 33,09 - - 0,93 12,90 33,09 - - 1,05

3 27,46 - - 1,07 14,02 27,46 - - 1,22

4 29,11 - - 1,07 14,02 29,11 - - 1,22

5 28,02 - - 1,22 14,75 28,02 - - 1,40

6 33,66 - - 1,22 14,75 33,66 - - 1,40

Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo

Autoturism Dacia Duster

Autoturism Dacia Papuc 1,9D-DS

Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea RAADPFL - 

DJ.14.SFB)

Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP

Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP - tarif de noapte

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXA LA RAPORT

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,

sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei

Nr. Crt.
Tipul şi marca mijlocului auto                                                                                                    

Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul

TARIFE VECHI

Ajustare / 

modificare (%)

TARIFE ACTUALIZATE



7 32,85 - - 1,22 14,75 32,85 - - 1,40

8 33,04 - - 1,22 14,75 33,04 - - 1,40

9 38,68 - - 1,22 14,75 38,68 - - 1,40

10 32,31 - - 1,22 14,75 32,31 - - 1,40

11 27,77 - - 1,22 14,75 27,77 - - 1,40

12 65,33 28,71 6,74 69,73 28,71

13 69,16 29,03 4,95 72,58 29,03

14 77,17 28,87 9,62 84,59 28,87

15 80,76 29,05 9,11 88,12 29,05

16 75,54 29,01 7,94 81,54 29,01

17 85,23 29,31 4,79 89,31 29,31

18 86,65 29,97 6,92 92,65 29,97

19 82,90 29,54 11,10 92,10 29,54

20 89,45 29,32 9,07 97,56 29,32

21 91,79 29,39 7,32 98,51 29,39

22 117,57 30,32 10,85 130,33 30,32

23 94,65 29,58 8,74 102,92 29,58

24 71,03 29,69 7,41 76,29 29,69

25 75,27 37,17 7,83 81,16 37,17

Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin

Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin

Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGO 150E - 18 to. Masa Total 

Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă

Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 - 33 to. Masa Total 

Autorizată - 19 to. Masa Utilă

Autobasculanta DAF Masa Totala Autorizată - 19 to.

Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD Motor UTB DJ-11-ADP, DJ 02753

Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea RAADPFL - 

DJ.02626)

Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL- 

DJ.14.SEZ)

Autoutilitara FIAT DUCATO DC 2,5 DCI 130 CP 3,5 to - Proprietatea PMC - 

DJ-08-LIY

Autospecială pentru lucru la înălţime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + 

DJ.26.ADP

Autospecială pentru deplasare OPEL NOVANO

Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă

Tractor UTB - U683 65 CP DJ-02683 cu remorcă proprietatea RAADPFL - 

DJ.14.SLJ

Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă

Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă

Tractor SAME DORADO cu remorca de 5 to

Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL - 

DJ.12.YPP)

Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL)

Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) - 

tarif de noapte



26 71,03 29,69 7,41 76,29 29,69

27 116,91 30,45 11,56 130,43 30,45

28 131,72 31,61 10,26 145,23 31,61

29 70,59 35,29 8,03 76,26 35,29

30 78,54 28,82 7,64 84,54 28,82

31 68,42 27,84 8,78 74,43 27,84

32 62,28 27,81 9,63 68,28 27,81

33 71,77 28,57 8,36 77,77 28,57

34 183,20 32,08 11,06 203,46 32,08

35 64,68 27,73 10,44 71,43 27,73

36 81,65 30,87 8,08 88,25 30,87

Buldoexcavator CATERPILAR

Minibuldoexcavator JCB 1 Cx

Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB)

Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea 

RAADPFL - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si  piesele de schimb aferente 

echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata 

pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).

Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete 

pentru jocuri sportive (tariful nu contine si  piesele de schimb aferente 

echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata 

pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).

Tractor pentru atasat echipamente specifice activitatii la zonele verzi (tariful 

nu contine si  piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la 

tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie 

si inclusa in situatiile de lucrari).

Autogreder Mista (Stalowa-Wola) 173 CP, 127 kW, 15 tone

Rulou compactor R8 - 14 to

Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone 

Tractor încărcător hidraulic TIH 445 Motor Deutz DJ-00183 si DJ-00303

Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO



Transport

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 TRA01A10
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 10km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

2 TRA01A10P
Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului 

cu autobasculanta pe distanta de 10km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

Transport

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 TRA01A10
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 10km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

2 TRA01A10P
Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului 

cu autobasculanta pe distanta de 10km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de demolare/desfiintare a constructiilor executate ilegal pe

terenuri apartinand domeniului public/privat al Municipiului Craiova

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei si vor inlocui tarifele auto si de utilaje aprobate prin H.C.L. nr.53/10.02.2022. De 

asemenena, aceste tarife vor modifica si calculul articolelor TRA in mod corespunzator, precum si calculul utilajelor care intra in componenta tarifelor pentru toate activitatile date in gestiune directa regiei. 

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de Mobilier Urban

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate



Manopera si utilaj

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 NML6 Curatirea si intretinerea camerelor de supraveghere buc 158,50 3,63 48,14 69,73 125,35 164,26

Manopera si utilaj

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 NL Imprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc 100 mp 8,19 3,91 3,20 2,73 6,49 8,51

2 NL
Aerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului 

de joc
100 mp 6,76 6,95 1,20 4,10 5,52 7,23

3 NL
Aerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului 

de joc cat si pe latimea terenului de joc
100 mp 13,48 7,05 2,40 8,19 11,01 14,43

4 NL Suprainsamantare 100 mp 13,48 7,05 2,40 8,19 11,01 14,43

5 NL Aplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide 100 mp 1,11 8,11 0,20 0,68 0,91 1,20

6 TSH12B1 Udarea suprafeţelor cu furtunul de la CISTERNA 100mp 65,51 6,21 13,11 37,66 53,10 69,58

7 NL Carotarea mecanica 100 mp 7,88 6,85 1,40 4,78 6,43 8,42

8 NL Scarificarea mecanizata a suprafetei de joc 100 mp 4,50 7,11 0,80 2,73 3,68 4,82

9 NL
Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare 

lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor
100 mp 0,55 7,27 0,10 0,34 0,45 0,59

10 NL Compactarea suprafetei de joc 100 mp 3,37 6,82 0,60 2,05 2,75 3,60

Privind activitatea de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova

Stadionul de fotbal "ION OBLEMENCO" si Stadionul de atletism

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate

Articole Zone Verzi

Privind activitatea de sistematizare a circulatiei, marcaje si indicatoare rutiere

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE



Manopera, utilaj si transport

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 DD02B
Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat 

de MORTAR de ciment
mp 32,22 0,09 21,04 0,23 24,61 32,25

2 DD02C
Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat 

de BETON de ciment
mp 29,23 0,10 18,86 0,23 22,33 29,26

3 DD07A (NL1)

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din 

calupuri 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 14,48 0,35 9,00 0,49 11,09 14,53

4 DD07C (NL2)

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din 

pavele normale 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 14,48 0,35 9,00 0,49 11,09 14,53

5 DD01B
Pavaj executat din calupuri pe un strat de mortar de 

ciment
mp 29,55 0,10 19,08 0,23 22,57 29,58

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta,

piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate



6 DA18B1
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale 

executate cu asternere mecanica
mc 51,85 0,56 6,21 32,48 39,79 52,14

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se va 

folosi tariful 

pentru ruloul 

compactor 

stabilit in noul 

contract.

7 DA18B2

Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale 

executate cu asternere mecanica: Rulou compactor 

inchiriat  si Autogreder inchiriat

mc 51,79 0,10 6,21 32,25 39,56 51,84

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se vor 

folosi tarifele 

pentru ruloul 

compactor si 

autogreder 

stabilite in 

noile 

contracte.

8 DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu 

asternere mecanica executat fara impanare si fara 

innoire

mc 58,08 2,01 6,74 37,38 45,22 59,25

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se va 

folosi tariful 

pentru ruloul 

compactor 

stabilit in noul 

contract.



9 DA12C2

Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu 

asternere mecanica executat fara impanare si fara 

innoire - Autogreder inchiriat, Cilindru compactor 

inchiriat

mc 57,80 0,10 6,74 36,31 44,15 57,86

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se vor 

folosi tarifele 

pentru ruloul 

compactor si 

autogreder 

stabilite in 

noile 

contracte.

10 DA12C@1

Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii 

lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra 

sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - 

executata cu AUTOGREDER

mc 54,64 2,16 4,49 37,38 42,60 55,82

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se va 

folosi tariful 

pentru ruloul 

compactor 

stabilit in noul 

contract.

11 DA12C@2

Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii 

lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra 

sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - 

executata cu AUTOGREDER inchiriat

mc 54,37 0,09 4,49 36,31 41,53 54,42

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se vor 

folosi tarifele 

pentru ruloul 

compactor si 

autogreder 

stabilite in 

noile 

contracte.

12 DA06A
Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast 

sau nisip)
mc 52,65 2,56 26,02 10,93 41,21 54,00



13 TSC02B1

Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu 

umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren 

categ. II-a

100 m 757,74 10,26 637,56 637,56 835,45

14 TSC02B1@

Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu 

umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren 

categ. II-a

100 m 672,60 11,56 572,69 572,69 750,32

15 TRA01A10
Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 10 km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

16 TRA01A10P
Transport rutier al pamantului sau molozului cu 

autobasculanta pe distanta de 10 km
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

17 TRA01A03
Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 3 km
to 4,24 -11,56 2,86 2,86 3,75

18 TRA01A03P
Transport rutier al pamantului sau molozului cu 

autobasculanta pe distanta de 3 km
to 4,24 -11,56 2,86 2,86 3,75

19 TRA01A05
Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 5 km
to 7,08 -11,72 4,77 4,77 6,25

20 TRA01A05P
Transport rutier al pamantului sau molozului cu 

autobasculanta pe distanta de 5 km
to 7,08 -11,72 4,77 4,77 6,25

21 TSC35B3

Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 

(buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, 

distanta < 10 m

100 mc 248,56 10,25 209,13 209,13 274,04

22 TSC35B3@

Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 

(buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, 

distanta < 10 m - NEWHOLLAND

100 mc 220,62 11,56 187,82 187,82 246,12

23 TSC35C31

Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 

(buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana 

la 25 kg, distanta 11-20 m

100 mc 312,42 10,26 262,87 262,87 344,46

24 TSC35C31@

Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 

(buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana 

la 25 kg, distanta 11-20 m - NEWHOLLAND

100 mc 277,32 11,55 236,08 236,08 309,36

25 DA12C asimilat

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru 

drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare 

si fara innoire - cu BULDOEXCAVATOR

mc 55,25 1,45 6,74 34,93 42,77 56,05

Dupa 

finalizarea 

licitatiei 

pentru anul 

2022 se va 

folosi tariful 

pentru ruloul 

compactor 

stabilit in noul 

contract.



26 RpAcB01C (NL3)
Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de 

vizitare
mc 112,67 4,71 39,98 43,57 90,03 117,98

27 DA04B1

Scarificarea mecanica a platformei drumului executata 

cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 

cm Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul 

sau cordon

100 mc 761,00 11,06 644,97 644,97 845,17

Utilaj si transport

Tarif vechi

Valoare fara 

TVA

Manopera 

(lei)

Utilaj / Transp. 

(lei)

Total 

cheltuieli 

directe

Valoare fara 

TVA

1 N.L. Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator mc 49,95 8,03 41,18 41,18 53,96

2 TSC02D1 asimilat
Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj Regie -

daca este cazul
100mc 474,74 6,86 387,13 387,13 507,30

3 TSC02D1 asimilat
Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj PMC -daca 

este cazul
100mc 444,29 7,33 363,90 363,90 476,86

4 TRA01A10/ A10P
TRansport AUTO pamant/semifabricate/moloz= 

manopera +utilaj-daca este cazul
to 14,15 -11,80 9,53 9,53 12,48

Nota: Deoarece unitatea noastra nu face fata cu autogrederul si ruloul compactor pe care le detine, in anul 2021 a avut loc o procedura de achizitie publica de "Inchiriere autogreder cu 

deservent" si "Inchiriere rulou compactor cu deservent". Tarifele ruloului compactor si al autogrederului sunt cele stabilite in 2021 prin procedura de achizitie. La finalizarea achizitiei pentru anul 

2022 se vor folosi tarifele stabilite in noile contracte.

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand

domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

Nr. crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 

modificare 

(%)

Tarife actualizate



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 91470/ 16.05.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 85025/2022 al Direcției Servicii Publice; 
 Raportul de specialitate nr. 85026/2022 al Direcției Servicii Publice; 
 O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 H.C.L. nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 

întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută piatră 
spartă şi amestec optimal în municipiul Craiova tarifele privind activitatea de 
întreţinerea şi repararea străzilor; 

 H.C.L. nr. 168/2020 privind aprobarea metodologiei de stabilire ajustare şi 
modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome De 
Administrare A Domeniului Public Şi Fondului Locativ Craiova; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2022 privind 
stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu    consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 16.05.2022         Data 16.05.2022              
Semnatura          Semnatura    
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