
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
               
 PROIECT 
                                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022. 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.69674/2022, raportul nr.69811/2022 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.70188/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2020 
referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi 
Pietonale în municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 și art 22 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.g și m, art.139 alin.3 lit.e, 
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. (1) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, prin 
înlocuirea dlui. Ilie Dumitru - prof. univ. dr. ing. habil., cu dl. Lucian Matei - şef  
lucr. univ. dr. ing. 

           (2) Forma modificată a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 este cea prevăzută în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și persoanele prevăzute 
la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 



Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, în scopul operaţiunilor solicitate, conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
 

                                                                                           
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. Înregistrare 69674/06.04.2022 

 

 

 

 

 

 
 

Referat de aprobare 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a 
Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 138/2012, a fost 
aprobată constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în 
municipiul Craiova, în componenţa prevăzută în Anexa nr. 1 la hotărâre. 
 Ca şi temei de drept, în fundamentarea acestei hotărâri s-au avut în vedere 
prevederile art. 8, alin (1), coroborate cu prevederile art. 22, din O.G. nr. 43/1997 
republicată, privind regimul drumurilor, precum şi prevederile O.U.G. nr. 195/2002 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile 
publice. 

De la data adoptării hotărârii mai sus menţionate şi până în prezent au survenit 
modificări cu privire la componenţa acestei comisii, în contextul în care unii membri au 
încetat raporturile de serviciu cu Primăria Municipiului Craiova,  au intervenit modicări 
în ceea ce priveşte funcţia deţinută sau au fost cooptați noi membri. 

Componenţa actuală a Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 374/2020, 
modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
112/2021. 

Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 
este alcătuită din specialişti în domeniul siguranţei circulaţiei, funcţionari publici din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova, salariaţi ai regiilor autonome. 

Prin adresa nr. 65327/2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, 
Universitatea din Craiova solicită înlocuirea domnului Prof. univ. dr. ing. habil. Ilie 
Dumitru cu domnul Șef lucr. univ. dr. ing. Lucian Matei. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Targului, nr. 26        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200632     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, în scopul operaţiunilor solicitate, conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
 

 Faţă de cele prezentate, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare 
a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna aprilie 2022 a proiectului de 
hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 374/2020, privind aprobarea 
componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova. 
 

 
  

                                              Primar,                      
                                          Lia-Olguţa VASILESCU 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, în scopul operaţiunilor solicitate, conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
 

                                                                                           
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. Înregistrare 69811/06.04.2022 
 

 

 

 

 

RAPORT  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a 
Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.138/2012, a fost aprobată 
constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova, în componenţa prevăzută în Anexa nr. 1 la hotărâre. 

Ca şi temei de drept, în fundamentarea acestei hotărâri s-au avut în vedere prevederile 
art. 8, alin (1), coroborate cu prevederile art. 22, din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind 
regimul drumurilor, precum şi prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice. 

De la data adoptării hotărârii mai sus menţionate şi până în prezent au survenit 
modificări cu privire la componenţa acestei comisii, în contextul în care unii membri au 
încetat raporturile de serviciu cu Primăria Municipiului Craiova,  au intervenit modicări în 
ceea ce priveşte funcţia deţinută sau au fost cooptați noi membri. 

Componenţa actuală a Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 374/2020, 
modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 112/2021. 

Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova este 
alcătuită din specialişti în domeniul siguranţei circulaţiei, funcţionari publici din aparatul 
de specialitate al Primarului municipiului Craiova, salariaţi ai regiilor autonome. 

Prin adresa nr. 65327/2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, 
Universitatea din Craiova solicită înlocuirea domnului Prof. univ. dr. ing. habil. Ilie 
Dumitru, din motive obiective, profesionale cu domnul Șef lucr. univ. dr. ing. Lucian 
Matei. 

Ținând cont de necesitatea reglementării traficului rutier și pietonal în condițiile 
creșterii intensității traficului în municipiul Craiova și având în vedere îmbunătățirea 
calității deciziei referitoare la reglementările circulației auto și pietonale, inclusiv din punct 
de vedere al fluidizării circulației care să conducă la descongestionarea traficului, se 
impune modificarea componenţei comisiei, prin înlocuirea domnului Prof. univ. dr. ing. 
habil. Ilie Dumitru cu domnul Șef lucr. univ. dr. ing. Lucian Matei, specialist în Ingineria 
Transporturilor și a Traficului. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Targului, nr. 26        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200632     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, în scopul operaţiunilor solicitate, conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, se impune modificarea anexei la actul de autoritate 
prin care s-a aprobat componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi 
Pietonale în municipiul Craiova şi fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, 
în sensul respectării prevederilor art. 129, alin 2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.g și m, art.139 
alin.3 lit.e, art.154 alin.1şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ modificată şi completată: 

- Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 374/2020, privind aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, 
modificată prin H.C.L. nr. 112/2021, prin înlocuirea domnului Prof. univ. dr. ing. habil. 
Ilie Dumitru cu domnul Șef lucr. univ. dr. ing. Lucian Matei, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezentul Raport. 

- La data prezentei se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 112/2021. 
 
 

 
  

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 referent. Alexandru Maria 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, în scopul operaţiunilor solicitate, conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
 

Anexa la Raportul nr. 69811/2022 
 
 

Preşedinte:        Lia – Olguţa Vasilescu- Primar al Municipiului Craiova. 
Vicepreşedinte:Aurelia Filip – Viceprimar al Municipiului Craiova. 
Membri:           Gae Sorin Constantin – reprezentant Biroul Rutier Craiova 

               Lucian Matei – Șef. Lucr. Univ. Dr. ing., reprezentant Universitatea din 
Craiova 

           Tiparu Bogdan – arhitect, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din 
România – Filiala Dolj 

              Pârvănescu Nicoleta – reprezentantul Registrului Urbaniştilor din 
România- Filiala Dolj 

               Iulian Măgureanu – ing. R.A.A.D.P.F.L.Craiova 
               Claudiu Dobre – Șef Birou Dispecerat, Siguranța Circulatiei, R.A.T. 

SRL 
               Octavian Mateescu – Director Poliţia Locală Craiova 
               Mocioacă Daniel – Şef Serviciu Circulaţie -  Poliţia Locală Craiova 
               Delia Ciucă – Director Executiv, Direcţia Servicii Publice 
               Glăvan Alin – Director Executiv Adjunct, Direcţia Servicii Publice 

               Claudiu Iancu – Şef Serviciu Administrare şi Monitorizare Transport 
Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 

               Marian Ghencioiu - Şef Serviciu Administrare Întreţinere Drumuri 
           Dan Niţă – insp. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

 

Secretar:        Vladu Dorel - Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public 
Local şi Siguranţa Circulaţiei 

 
 

  

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 referent. Alexandru Maria 

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.70188/06.04.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 69674/06.04.2022; 
- Raportul nr. 69811/06.04.2022, întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu prevederile prevederile art. 8, alin (1), coroborate cu prevederile art. 

22, din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, precum şi prevederile 
O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
circulaţia pe drumurile publice.  

- În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), lit d) coroborat cu alin (7), lit g) şi m), art. 139, 
alin (3) lit.e, art. 154, alin (1) şi art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

propunerea Direcţiei Servicii Publice privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 

 

 

 
          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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