
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                 PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina 
Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de 

sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova 

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

28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.121686/2022, raportul nr.121691/2022 
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.123426/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, 
locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova; 
           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 art.5 alin.10 şi alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.334/2019, care vor avea următorul conţinut: 
            ”Art.5. (10) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete și trotinete 

electrice în parcuri este permisă doar pe pistele amenajate și marcate în mod 
corespunzător”; 

 ”Art.5. (16) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu 
excepţia bicicletelor, trotinetelor electrice și a celor autorizate (vehicule de 
serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere, pentru lucrări de 
interes public, de intervenţii la reţelele edilitare, pentru aprovizionare), precum şi 
al celor aflate în misiune”. 

 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 
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