
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                PROIECT          

     HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea tarifului pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 

municipiului Craiova 
 

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

27.07.2017; 
         Având în vedere raportul nr.98683/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea tarifului pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova;      
         În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă tariful în cuantum de 300 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă tariful în cuantum de 150 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de 
ridicare, în situația în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă 
la locul ridicării și este de acord cu suportarea acestor cheltuieli. 

  Art.3. Se aprobă tariful de depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Craiova, în cuantum de 10 lei/zi (inclusiv 
TVA), începând cu ziua următoare momentului depozitării, nefracţionat pe intervale 
de ore. 

  



 
 
 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
            INIȚIATOR, 

                  
                     AVIZAT,                   

              PRIMAR,                  PT. SECRETAR, 
         Mihail GENOIU         Ovidiu MISCHIANU 
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