
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept 
capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de persoane şi care 

efectuează mai mult de 15 curse pe zi 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.106540/2022, raportul nr.110850/2022 
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.111411/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete 
de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de persoane şi care efectuează mai 
mult de 15 curse pe zi; 
           În conformitate cu prevederile art 3, alin.7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere, 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 amplasamentului capătului de traseu utilizat de operatorii 

judeţeni de transport public de persoane, prevăzut la poziţia nr.2 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr.267/2006, pe bvd.Nicolae Romanescu, sensul de 
mers către centru, pe banda adiacentă bulevardului, după intersecţia cu str. Potelu. 

  Art.2. 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,                                                   SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU                                Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICILIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr.106540/08.06.2022 

 
 
 

 Referat de aprobare  
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept 
capete de trasee de către operatorii județeni de transport public de persoane și care 

efectuează mai mult de 15 curse/zi. 
 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova număr 267/2006 au 
fost aprobate amplasamentele utilizate drept capete de trasee de către operatorii 
judeţeni de transport public de persoane, care efectuează mai mult de 15 curse/zi, 
aceste amplasamente fiind specificate în Anexa la această hotărâre.  
 Având în vedere faptul că zona intersecţiilor bld. Nicolae Romanescu cu str. 
Petrila (amplasamentul nr.2) este aglomerată, traficul rutier desfăşurându-se cu mare 
greutate, se impune mutarea amplasamentului utilizat drept capăt de traseu. 
 Urmare acestei situaţii, Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi 
Pietonale din Municipiul Craiova a aprobat mutarea acestui amplasament pe aleea 
paralelă cu bld. 1 Mai, tronsonul cuprins între str. Adrian Păunescu și str. Dealul Spirii. 
 Prin adresa nr.106331/2022 a fost solicitat Consiliului Județean Dolj un punct de 
vedere privind situația existentă precum și intenția de a muta acest amplasament, 
primind, în acest sens, un raspuns favorabil.  

Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de prevederile Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem aprobarea modificării Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2006, modificată prin Hotărârea Cosiliului Local 
nr. 527/2019, prin care s-au aprobat amplasamentele utilizate drept capete de trasee 
către operatorii județeni de transport public de persoane, care efectuează mai mult de 
15 curse/zi. 

 
                                                PRIMAR,                      

                                                Lia-Olguţa Vasilescu 
                    
 
                                                   

Director Executiv, 
Delia Ciucă 

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

Director Executiv Adjunct, 
Alin Glăvan 

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



 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICILIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. 110850/16.06.2022 

 
 RAPORT DE SPECIALITATE  

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 267/2006 
referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către 
operatorii județeni de transport public de persoane și care efectuează mai mult de 15 curse/zi. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova număr 267/2006 au fost aprobate 

amplasamentele utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de 
persoane, care efectuează mai mult de 15 curse/zi, aceste amplasamente fiind specificate în Anexa la 
această hotărâre.  
 Capetele de traseu sunt definite conform prevederilor art. 3, alin.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind staţiile de 
plecare sau staţiile de destinaţie a unui traseu, utilizate pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor 
transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane. 
 Având în vedere faptul că zona intersecţiilor bld. Nicolae Romanescu cu str. Petrila 
(amplasamentul nr.2) este aglomerată, traficul rutier desfăşurându-se cu mare greutate, se impune 
mutarea amplasamentului utilizat drept capăt de traseu. 
 Urmare acestei situaţii, Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale din 
Municipiul Craiova a aprobat, prin Hotărârea nr. 5/2022, mutarea acestui amplasament pe aleea paralelă 
cu bld. 1 Mai, tronsonul cuprins între str. Adrian Păunescu și str. Dealul Spirii. 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. n, art. 139 alin. 1, 
art. 154 alin 1 și art 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem: 

- aprobarea modificării amplasamentului nr. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 
267/2006, prin care s-au aprobat amplasamentele utilizate drept capete de trasee către operatorii județeni 
de transport public de persoane, care efectuează mai mult de 15 curse/zi, pe bld. N. Romanescu, sensul 
de mers către centru, pe banda adiacentă bulevardului, după intersecţia cu str. Potelu. 

 
 
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
 
 

 

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu expert Mirela Stănescu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 111411/17.06.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 106540/08.06.2022 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
Serviciul de Transport Public Local si Siguranta Circulatiei; 

- Raportul nr. 110850din 16.06.2022 întocmit de Direcţia Servicii Publice, Serviciul 
de Transport Public Local si Siguranta Circulatiei; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor 
ce urmeaza a fi utilizate drept capete de trasee de catre operatorii judeteni de 
transport public de persoane si care efectueaza mai mult de 15 curse/zi; 

- Hotararea nr. 5/2002 a Comisiei de Siatematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale 
din Municipiul Craiova ; 

- In conformitat cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.d coroborat cu alin.7, lit.n , 
art.139 alin.1, art. 154,alin.(1) si art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

- Raportul Direcţiei Servicii Publice, Serviciul de Transport Public Local si 
Siguranta Circulatiei privind modificarea amplasamentului nr.2 din  anexa la 
Hotararea Consiliului Local nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor 
ce urmeaza a fi utilizate drept capete de trasee de catre operatorii judeteni de 
transport public de persoane si care efectueaza mai mult de 15 curse/zi pe 
Bulevardul Nicolae Romanescu, sensul de mers catre centru, pe banda adiacenta 
bulevardului, dupa intersectia cu strada Potelu.  

 
     Director Executiv,                                          Întocmit, 
     Ovidiu Mischianu                                      cons.jur. Mădălina Decă 

    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                       Îmi asum responsabilitatea privind      
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                     legalitatea actului administrativ 
                             Semnătura:                                                                                     Semnătura: 
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