
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii 
de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 

piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova  
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2019; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.97508/2019, raportul nr.97508/2019  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi nr.97349/2019 prin care se propune stabilirea, 
respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în 
municipiul 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, 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, Hotărârii 
Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 În temeiul art. 36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republiocată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 

reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143/2018. 

Art.4. 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, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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RIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE                                    

SERVICIUL  A.I.D.                                                         

Nr. ________/_________ 2019 

  

 

Expunere de motive privind aprobare tarifelor  pentru activităţile date în gestiune 
directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

 

 

 Conform art. 12, alin. 1, din Regulamentul – cadru de organizare şi funcționare 
a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobat prin H.G. nr. 955/2004, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat se realizează prin următoarele modalități: gestiunea directa si 
gestiunea indirecta sau gestiune delegata. 

 Conform art. 10, alin 2, din O.G. nr. 71/2002 alegerea formei de gestiune a 
serviciului se face prin hotărâre a Consiliului Local . 

 Prin H.C.L. nr. 56/2006 modificata prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea 
directa pentru activitatea de “Întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal”, dată în competenta Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 Conform art. 10, alin. 3 si alin. 4 din O.G. nr. 71/2002, activităţile specifice 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se 
desfaşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, aprobate 
de catre Consiliul Local, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de 
performanţă ai  serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator – utilizatori, 
precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor 
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furnizate/prestate. 

 Astfel, prin H.C.L. nr. 469/2013 s-a aprobat Regulamentul de desfășurare a 
activității de întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatra sparta si amestec optimal, în municipiul Craiova, Caietul de sarcini, 
precum si tarifele privind aceasta activitate (Anexa nr. 3). 

 

Prin adresa nr. 11813/25.04.2019 înregistrată la autoritatea publica locala sub nr. 
80024/25.04.2019, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a solicitat modificarea tarifelor 
pentru activitatea ˝Întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de 
piatră brută, piatra sparta si amestec optimal˝ ca urmare a modificării rețelei de 
salarii orare de deviz, modificarea salariului minim, si implicit actualizării tarifului de 
închiriere a cilindrului compactor cu tambur cu vibrație ca urmare a desfășurării 
procedurii de achiziție pe anul 2019. 

 La acestea, se anexează nota de fundamentare și centralizatorul tarifelor în 
care sunt prevazute elemente care conduc la creșterea tarifelor ,după cum urmează: 

         -Prin H.G. nr.937/2018 , ce reglementează salariului de baza minim brut pe țară 
garantat în plată, s-a stabilit cu data de 01.01.2019 salariul minim brut pe țară la 
valoarea de 2080 lei lunar care nu include sporuri și alte adausuri pentru un program 
complet de lucru de 167,333 ore în medie pe luna, reprezentând 12,43 lei pe ora. La 
aceasta valoare de 12,43 lei s-a adăugat valoarea de 28% care reprezintă totalul 
sporurilor cu caracter permanent conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil 
la nivel de unitate, respectiv sporul de vechime si fidelitate, concediul de odihnă in 
procent de 9% reprezentând valoarea de 15,91 lei/ora. 

         -În ceea ce priveşte bonusurile de 1,90 lei /ora, menţionăm ca acestea 
reprezinta bonurile de masa, tichetele cadou acordate salariaţilor conform 
Contractului Colectiv deMunca articolul 75 alin.(1) şi (4) respectiv 150 lei/salariat 
pentru Paşte si 150 lei /salariatpentru Crăciun, cheltuielile sociale ce reprezinta 
ajutoarele acordate salariaţilor conform articolului 104 literele a, b, c respectiv litera 
g. 

  -     stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare a 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal , 
potrivit CENTRALIZATOR TARIFE anexat în copie la prezentul raport prevazut la anexa 
1 
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- modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare a 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal , 
potrivit CENTRALIZATOR TARIFE anexat în copie la prezentul raport prevazut la anexa 
2; 

-  modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 469/2013 și a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 143/2018 .   

 

 

 

 

Primar, 

Mihail Genoiu 

 

 

      Director Executiv,                                                                  Sef Serviciu AID, 

          Delia Ciucă                                                                        Marian Ghencioiu 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE                                    

SERVICIUL  A.I.D.                                                         

Nr. 97515/29.05.2019 

  

          Se aprobă, 

           PRIMAR, 

                 Mihail GENOIU 

                                                        

 

 

RAPORT 

 

 

 Conform art. 12, alin. 1, din Regulamentul – cadru de organizare şi funcționare 
a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobat prin H.G. nr. 955/2004, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat se realizează prin următoarele modalități: gestiunea directa si 
gestiunea indirecta sau gestiune delegata. 

 Conform art. 10, alin 2, din O.G. nr. 71/2002 alegerea formei de gestiune a 
serviciului se face prin hotărâre a Consiliului Local . 

 Prin H.C.L. nr. 56/2006 modificata prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea 
directa pentru activitatea de “Întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal”, dată în competenta Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

   Conform art. 10, alin. 3 si alin. 4 din  O.G. nr. 71/2002,  activităţile specifice 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se 
desfaşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, aprobate 
de catre Consiliul Local, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de 
performanţă  ai  serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator  –  utilizatori,  
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precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate. 

 Astfel, prin H.C.L. nr. 469/2013 s-a aprobat Regulamentul de desfășurare a 
activității de întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatra sparta si amestec optimal, în municipiul Craiova, Caietul de sarcini, 
precum si tarifele privind aceasta activitate (Anexa nr. 3). 

 Prin Hotararea nr.43/11.04.2019 aprobata de Consiliu de Administratie al 
R.A.A.D.P.F.L Craiova prin care s-a aprobat modificarea şi completarea  unor tarife 
referitor la activitatea de transport ,la o distanta de 3 km respectiv 5 km si incarcare 
piatra sparta cu buldoexcavator conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, astfel ca s-a modificat în mod corespunzător anexa nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013. 

 Prin adresa nr. 11813/25.04.2019 înregistrată la autoritatea publica locala sub 
nr. 80024/25.04.2019, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a solicitat modificarea 
tarifelor pentru activitatea ˝Întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal˝ ca urmare a modificării 
rețelei de salarii orare de deviz, modificarea salariului minim, si implicit actualizării 
tarifului de închiriere a cilindrului compactor cu tambur cu vibrație ca urmare a 
desfășurării procedurii de achiziție pe anul 2019. 

 La acestea, se anexează nota de fundamentare și centralizatorul tarifelor în 
care sunt prevazute elemente care conduc la creșterea tarifelor ,după cum urmează: 

         -Prin H.G. nr.937/2018 , ce reglementează salariului de baza minim brut pe țară 
garantat în plată, s-a stabilit cu data de 01.01.2019 salariul minim brut pe țară la 
valoarea de 2080 lei lunar care nu include sporuri și alte adausuri pentru un program 
complet de lucru de 167,333 ore în medie pe luna, reprezentând 12,43 lei pe ora. La 
aceasta valoare de 12,43 lei s-a adăugat valoarea de 28% care reprezintă totalul 
sporurilor cu caracter permanent conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil 
la nivel de unitate, respectiv sporul de vechime si fidelitate, concediul de odihnă in 
procent de 9% reprezentând valoarea de 15,91 lei/ora. 

         -În ceea ce priveşte bonusurile de 1,90 lei /ora, menţionăm ca acestea 
reprezinta bonurile de masa, tichetele cadou acordate salariaţilor conform 
Contractului Colectiv deMunca articolul 75 alin.(1) şi (4) respectiv 150 lei/salariat 
pentru Paşte si 150 lei /salariatpentru Crăciun, cheltuielile sociale ce reprezinta 
ajutoarele acordate salariaţilor conform articolului 104 literele a, b, c respectiv litera 
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g. 

 

        -Prin Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L Craiova nr. 
48/10.05.2019 s-a aprobat introducerea in tarif conform Contractului Colectiv de 
Munca , art .62 ,valabil la nivel de unitate , a sporului pentru conditii periculoase de 
15% , conform notei de fundamentare nr.11638/23.04.2019 

        -A fost emisa OUG nr. 60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006 ca o măsură de 
mărire a gradului de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilități si creșterea 
responsabilității angajatorilor publici și privați. Actul normativ stabilește ca unitățile 
care nu încadrează persoane cu handicap în condițiile legii au obligația, conform 
articolului 78 alin.3 să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 
salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de 
munca în care nu au angajate persoane cu handicap. 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, are un număr de 825 de salariaţi şi ar trebui să 
angajeze 33 persoane cu handicap, însă are angajaţi {825*4%=33handicapati} cu 
certificat de handicap 12 persoane, de aici rezultând că numărul de persoane pentru 
care trebuie sa plateasca este de 21 persoane cu handicap. 

În urma modificării salariului minim la valoarea de 2080 lei prin H.G. 
nr.937/20l8 pentru 21 persoane cu handicap se achită suma de 43680 lei calculată 
astfel:21*2080=43680. 

Raportând la media lunară a fondului de salarii estimat pe anul 2019 ca fiind 
de 28057272/l2luni=2338106 lei, s-a calculat un procent 1,87%, calculat astfel 
43680/2338106=1,87%.  

Ataşez în copie adresa nr. ll05/16.01.2019 de fundamentare a numărului de 
personal şi a fondului de salariu pentru anul 2019. 

   

  BONUSURI – SALARIU ORAR DE DEVIZ 

DIRECT PRODUCTIVI      591 ANGAJAŢI 

Bonuri de masă        2003490 

Tichete cadou          177300 
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Cheltuieli sociale                      66000 

Total an         2246790 

Total lună           187233 

Total lei/oră                1,90 

 

    REŢELE DE SALARII ORARE DE  DEVIZ 
 

        Aplicabile de la 01.01.2019 
 

 Calculul reţelei de salarii orare de deviz s-a făcut pentru un număr de 591 de 
angajaţi direct productivi ai R.A.A.D.P.F.LCRAIOVA din următoarele sectoare: 

− Sector întreţinere si reparaţii străzi - 39 angajaţi 
− Sector Siguranţa Circulaţiei-20 angajaţi 
− Secţia Zone Verzi - 380 angajaţi 
− Sector Coloana Auto - 46 angajaţi 
− Sector Mobilier Urban - 40 angajaţi 
− Sector Administraţie Cimitire si Construcţii funerare - 66 angajaţi 

 Total salarii de baza = 1054786 lei Total sporuri CCM = 195879 lei Medie 
sporuri CCM -19% 

 Medie Concediu Odihna = 9 % 
Total medie = 28 % 
   

 Potrivit Procesului-Verbal nr. 43481 încheiat în data de 13.03.2018, 
reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, în urma analizei tarifelor modificate, 
propuse și fundamentate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitatea 
˝Întreținere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra 
sparta si amestec optimal˝, au avizat favorabil preturile unitare reactualizate. 

 În conformitate cu art. 28, lit. b din Caietul de sarcini – Anexa 2 la HCL nr. 
469/2013, operatorul poate propune beneficiarului ajustarea periodică a preturilor şi 
tarifelor în funcție de influentele intervenite în costurile de operare. 

 Fata de cele mai sus menționate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 si 
4 din OG nr. 71/2002, art. 28 lit. b din Anexa nr. 2 la HCL nr. 469/2013, si art. 36 alin. 2 
lit. d coroborat cu alin. 6 lit. a, pct. 13, art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 
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nr. 215/2001, republicata, privind administrația publica locala, fiind îndeplinite 
condițiile de legalitate și oportunitate, supunem spre aprobare  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

           -     stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare 
a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec 
optimal , potrivit CENTRALIZATOR TARIFE anexat în copie la prezentul raport prevazut 
la anexa 1 

- modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare 
a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec 
optimal , potrivit CENTRALIZATOR TARIFE anexat în copie la prezentul raport prevazut 
la anexa 2; 

− modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 469/2013 și a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 143/2018 .   

  

DIRECTOR EXECUTIV,     ŞEF SERVICIU A.I.D., 

Delia Ciuca Marian Ghencioiu 

 

 

 

                                                                                                            Intocmit 

                                                                              cons. Marius Valeriu Mirea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI 

Nr. 91337/17.05.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat azi 17.05.2019 

 

 Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Servicii Publice, Serviciul Administrare şi Întreţinere 
Drumuri reprezentată de: 

− Delia Ciuca – Director Executiv; 

− Marian Ghencioiu – Şef Serviciu A.I.D.; 

− cons. Marius Mirea - Serviciu A.I.D.; 

− insp. Ileana Boscor – Serviciu A.I.D.; 

a procedat azi, 17.05.2019, la analiza tarifelor propuse si fundamentate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
referitoare la gestiunea directa pentru activitatea de „Intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte 
din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal”, modificate ca urmare a modificării reţelei de 
salarii orare de deviz (aprobate prin HCA nr. 16/2019 si 48/2019 a RAADPFL Craiova) si implicit actualizarii 
tarifului de inchiriere a cilindrului compactor ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie pe anul 
2018, si completate prin introducerea articolelor de deviz TSC35C1 – Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri de 2-4-6 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11-20 m, TRA01A03 – 
Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 3 km, TRA01A03p – 
Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km, TRA01A05 – 
Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km, TRA01A05p – 
Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km. 

 Centralizatorul de preţuri anexă la prezentul proces-verbal a fost înaintat cu adresa nr. 
80024/25.04.2019 şi cuprinde preţurile unitare pe tipuri de lucrări reactualizate. 

 Decontarea cheltuielilor pentru activitatea de „Intretinerea si repararea strazilor cu imbracaminte 
din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal” se va face în conformitate cu prevederile 
„Regulamentului de desfăşurare a activităţii” şi „Caietului de sarcini” aprobate prin Hotărâri ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pe bază de deviz de lucrări şi proces-verbal de recepţie. 
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 Materialele folosite la executarea acestor lucrări se vor deconta pe bază de contract de furnizare 
si facturi de procurare. 

 Tarifele aprobate sunt calculate pe baza normelor de timp, utilaj si transport prevazute in 
articolele de deviz din Indicatoarele de deviz editia 1981. Avand in vedere acest aspect, unele norme de 
utilaje sunt raportate la utilajele ce se construiau in anii 1971 – 1980, care erau dotate cu tehnologia 
anilor respectivi. In practica, s-au observat unele neconcordante intre normele teoretice si timpii efectiv 
lucrati, motiv pentru care se intocmeste mai jos justificarea folosirii timpilor efectiv lucrati la intocmirea 
situatiilor de lucrari. 

 In cazul articolelor DA12C, DA18A, prin folosirea cilindrului compactor dotat cu sistemul de 
vibrare a tamburilor, timpul prevazut la utilaj poate fi micsorat in functie de cat de performant este 
utilajul si cat de experimentat este deserventul. Pentru justificare, se vor atasa la situatia de lucrari foile 
de parcurs/rapoartele zilnice de lucru confirmate si factura fiscala (intrucat cilindrul compactor este 
inchiriat de unitatea dvs). 

 Deasemenea, in cazul articolelor de deviz unde se regaseste autocisterna, cu rol de a uda 
straturile ce trebuie compactate, poate fi micsorata atat cantitatea de apa in functie de gradul de 
umezeala al materialelor in momentul desfasurarii lucrarii, cat si timpul de functionare al utilajului. 
Pentru justificare, se vor atasa la situatia de lucrari foile de parcurs/rapoartele zilnice de lucru confirmate 
pentru autocisterna (nr de ore va fi inmultit cu tariful pe ora de functionare) si factura fiscala pentru 
cantitatea de apa folosita. 

 În urma analizei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova au avizat favorabil preţurile unitare 
reactualizate anexate la prezentul proces-verbal. 

                      

                               

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Director, 

Aurelia Filip 

 

Director Executiv, 

Delia Ciuca 

 

Director economic, 

ec. Uratu Florin Irinel 

Şef Serviciu A.I.D., 

Marian Ghencioiu 

 

                         Director tehnic, 

ing. Anghel Gabriel Nicolae 

                   cons. Marius Mirea 

 

 



Secvice2\\\server.primcv.primcv\TemporarSAPL\GABIIIII\pct.1 peste ord de zi - tarife RAADPFL\7 proces 
verbal.doc 

                   Sector Reparatii Strazi 

ing. Tosa Vasile 

insp. Ileana Boscor 
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CATRE, 

LIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Senricii Publice 

Craiova, str.  A.  I. Cuza nr.7 - Dolj 

Va transmitem tarifele aferente activitatii de Intre ţinere şi reparatii strazi 
cu Imbrăcăminte din pavaj de piatra brut ă, piatra spart ă  şi amestec optimal,din 
municipiul Craiova , modificate conform salariului minim pe economie - 
H.0.937/2018 plus prevederile Contractului Colectiv de Munca in vederea 
aprobarii in Consiliul Local al Munieipiului Craiova. 

Anexam : Noia de Fundamentare si centralizatorul tarifelor la articolele de 
deviz, norme locale ( NL), norme specifice de lucru ( NSL), hotararile 
nr. 43 /2019 si l /2019 ale Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova , articolele de deviz/norme locale/norme specifice de lucru pentru 
fiecare tarif in parte . 

zeţ
6 

DIreetor Generel, 

AURELIA FILIP 

ha «r"49:Iductle, 

ln 	 rIstfan 

DIrector Tehnle 

Ing. Anghel pbriel NIcolae 



WejţiaĂutononul rk jqinzinistrare a 
eonteniuruiTudlic şt Tonăufui Locativ Cratova 

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, jude ţul Dolj 

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205 
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; 
R058CECE030152R0N0525452 - CEC BANK 

email: raadpfl.craiova@yahoo.com  

NOTA DE FUNDAMENTARE 

A fost emisa OUG 60/2017 de modificare a Legii 448/2006, ca o masura ce 

va veni sa mareasca gradul de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati si 

cresterea responsabilitatil angajatorilor publici si privati. 

Actul normativ stabileste ca unitatile care nu incadreaza persoane cu 

handicap in conditiile legi au obligatia, conf art78 alin 3 sa plateasca lunar catre 

bugetul de stat ca suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara 

garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajate 
persoane cu handicap. 

RAADPFL CRAIOVA, cu un numar de 825 de salariati conform nota de 

fundamentare resurse umane si ar trebui sa angajeze 33 persoane cu 

handicap(825*4%=33handicapati).Are angajati cu certificat de handicap 12 

persoane, de aici rezultand ca numarul de persoane pentru care trebuie sa 

plateasca este de 21 persoane cu handicap. 

1n urma modificarii salariului minim la valoarea de 2080 lei prin HG 

nr937/2018 pentru 21 persoane cu handicap se achita suma de 43680 1ei 

calculata astfe1:21*2080=43680. 

Raportand la media lunara a fondului de salarii estimat pe anul 2019 ca 

fiind de 28057272/121uni=2338106 lei, s-a calculat un procent 1,87%, calculat 

astfel 43680/2338106=1,87%. 

Atasez in copie adresa nr1105/16.01.2019 de fundamentare a numarului 

de personal si a fondului de salariu pentru anul 2019.  

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONONIIC, 	SEF SER. FIN.-CONTABILITATE 

    

Filip Au ra 	Ec. Popescu luliana 	 Ee:Patru Marina 

.7) 
L; 



R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 
- CONSIL1UL DE ADMINISTRA ŢIE  — 

HOTĂRÂREA NR. 48/10.05.2019 

Consiliul de Administra ţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hot ără rea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG 
nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. 
nr.722/2016, Intrunit in sedinta extraordinar ă  din data de 10.05.2019. 

Avănd 1n vedere propunerea sefului de Sector Reparatii Str ăzi, inginer Tosa 
Vasile, a referatului nr. 11639/23.04.2019 si notei de fundamentare nr. 
11638/23.04.2019. ' 

NOTĂ  R Ă  Ş TE 

Art. 1 Aprobă  propunerea de introducere in tarif, la Sectorul intre ţinere si 
Reparatii Străzi, conform Contractului Colectiv de Muncă , art. 62, valabil la nivel 
de unitate, a sporului pentru condi ţii periculoase de 15%, conform notei de 
fundamentare nr. 11638/23.04.2019 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă răre. 

Art.2 Se Inaintează  prezenta hot ă ră re către Consiliul Local al Municipiului Craiova 
in vederea aprobă rii. 

Art.2 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic. Serviciul Tehnic 
Produc ţie, Serviciul Resurse Umane si Salarizare, Sector intretinere si Reparatii 
Străzi, Comisia de Pre ţuri si Tarife constituită  la nive1u1 regiei vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hot ă ră ri. 

	

PRE$ED1NTE DE SEDINTA, 	 SECRETAR, 	VIZAT LEGALITATE, 

	

Mateita Constantin Ovidiu 	Danescu Ana Gabriela 	Ci. Lubulescu Radu 
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Rezulta o medie lunara pentru spor pericol 238,66 lei 

238,66 lei./una x 27 muncitori  =  6443,82 lei/luna 

238,66 lei/luna : 126 ore spor  =  1.89 lei/ora coeficient pentru sporuri de 

periculozitate . 

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu thnpul orientativ /unitatea 

de masura prevazttt in articolul de deviz . Rezultatul se aduna la valoarea manoperei , lar 

totalul manopera ohtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote . 

DIRECTOR GENERAL, 	 Director Tehnic, 

	

Aurelie Filip 
	

ing. Anghel Gabriel Nicolae 

	

Director Econonne 	Serviciul Tehnic Produclle, 	Sector Reparatii Strazi 

Ec. Uritu Florin 
	

Ing. Grinorle Crislian 	 ing. Tosa Vasile 



R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 
- CONSILIUL DE ADMINISTRAPE — 

HOTĂRAREA NR. 16/08.03.2019 

Consiliul de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hot ărârea 
Corisiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG 
nr-.10912011, completata si moditicatei j.n 	in Legea nr.111/2016, precum STFIr 
nr.722/2016, Tntrunit in şedinta ordinară  din data de 8 martie 2019. 

Având Tn vedere referatul nr. 6286106.03.2019, privind salariile tarifare orare 
de deviz necesare pentru calculul tarifelor pentru activit ătile prestate de RAADPFL 
Craiova: Sectia Zonă  Verde, Sector Coloan ă  Auto, exploatare atelier mecanic: 
Sector intretinere şi reparatil străzi; Sector siguranta circulatiel; Sector intretinere 
şi reparatii constructii Urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene ş i 
centrale termice; Sector administrare cimitire şi constructii funerare. 

HOTĂ R Ă  Ş TE 

Art.1 Aprobă  retelele de salarii orare de deviz aplicabile pentru anul 2019, pentru 
toate categoriile de muncitori, conform referatului nr. 6286106.03.2019 intocmit de 
către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare. 
Art. 2 Pentru categoriile de muncitori zon ă  verde salariul orar de deviz este de 
15.91 lei/oră  şi bonusuri de 1,90 lei/oră , pentru fasonatorii mecanici salariul orar 
de deviz 19,11 lei/or ă  şi bonusuri de 1,90 lei/oră ; pentru reteaua de şoferi salariul 
mediu orar de deviz rezultat este de 18,44 lei/or ă  şi bonusuri de 1 190 lei/oră ; iar 
pentru mecanici 18,76 lei/or ă  şi bonusuri de 1,90 lei/oră . 
Art. 3 Referatul face parte din prezenta hot ă ră re. 
Art. 4 Director Economic, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Serviciul 
Financiar Contabilitate Tricas ă ri numerar şi Serviciul Tehnic - Productie vor duce 
la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINTE DE SEDINTA, 	SECRETAR, 	VIZAT LEGALITATE, 
Mateita Contantin OvIdiu 	Danescu,4na Gabriela 	Cj. Lupulescu Radu 



Serviciul Resurse Umane si Salarizare 
Nr.62,6/  

DIRECTOR GENERAL, 
Filip A , 

?e.14  

REFERAT 

Pentru realizarea serviciilor delegate regiei prin gestiune direct ă, 
tarifele practicate de RAADPFL Craiova sunt supuse spre avizare/ajustare 
şi aprobare autorităţ ii publice tutelare confonn art.34 alin 1 lit. b din OUG 
nr 71/2002, prin care operatorie economici/furnizoni prestatorii de servicii 
de administrare a domcniului public şi privat au dreptul s ă  propună  
autoritătii publice locale ajustarea periodic ă  a pre ţurilor ş i tarifelor 1n 
fime ţie de intluenţelc intervenite in costurile de operare. 

Având 1n vedere c ă, la nivelul Sec ţiei Zone Verzi atât muncitorii 
calificaţi cât si cei necalifica ţi se situează  1n plată  la nivelul salariului 
minim pe economie, respectiv 2080 1ei, vă  rugăm să  aprobaţi ca la 
elaborarea tarifelor s ă  se utilizeze pentru toate categodile de muncitori 
zonă  verde, exclusiv fasonatorii mecanici, salariul orar de deviz de 15.91 
lei/oră  şi bonusuri de 1,90 lei /oră .Pentru fasonatorii mccanici salariul orar 
de deviz este de 19,111ei/or ă  şi bonusuri de 1,90 lei/oră . 

Totodată, pentru re ţeaua de şoferi pentru anul 2019 salariul mediu 
orar de deviz rezultat este de 18,44 lei/or ă+ bonusuri 1,90 lei/oră, iar 
pentru mecanici 18,76 lei/or ă  +  bonusuri 1,90 lei /oră  ,pe care deasemenea 
vă  solicităm să  11 aprobaţi la calculul tarifelor pentru aceste activit ăti. 

Pentru conformitate anex ăm Relelele orare de deviz pentru anul 
2019,ealculul bonusurilor ş i Re ţelele de Salarizare confonn Actului 
Adi ţional nr.15/1 -26.02.2019 la Contractul Colcctiv de Munc ă . 

Şef Servicitd Resurse 
Umane si Salarizare, 

Cj. Duţă  Adriana Delia 

Şef  Birou Juridie,Executări Silite 
Recuperări, 

Cj. Lupulcseu Radu Ana-Maria 



saleril oraro 
bonusurfilei ora 

4 2 	3 
18 89 	1775 	1864 	19 

Tr.1  
ealarii orare 

bonueunliol ora 

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

Nr. 6/5 loc o: 

Completare la referatul nr.6286/06.03.2019 

Facem precizarea că, Reţeaua construcţil, instalatfi, consuuctli maşnd din 

Retelele de salarii orare de deviz conformreferatului nr.6286/06.032019,vizeaz ă  

activitatea Sectorului intre ţinere şi Reparaţfi Străzi, activitatea Sectondul 

intelinere şi Reparaţii Construcţfi Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, 

Fântâni Arteziene şi Centrale Termice, activitabea Sectondui Administrare 

Cimitire şi Construcţii Funerare, activitatea Sectorului Siguran ţa 

salariilc orare de deviz pentru aceste categorfi, fiind: 

Sef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare, 

Cj. Duţă  Adt,naDelia 
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■Ăenci V011ill t 111, amoo, greaer, 

1B 1 2 3 4 
salarit orare 16,48 17.32 18.19 19,11 

bonusurUlei ora 
. 	 1,90 1-90 

17r.1 1 2 3 4 
saladi orare 16,89 17,75 18,64 19,59 

bonusurinei ora .• 	.190 . 	1;90 1190  • .. 	i 

• salarille orare cuprind : salarille de baza • sporwhe conforrn CCM si concedine de odihna 
- bonusurfie cuprind  :  bonudia de masa, Uchefele cadou si chelluielne SOCiale 

Sef Serviclu Resurse Umana ei Saladzare 
CJ..Duta Adriana Delia 

Infocmit, 
Ee. Teodorescu Eduard 



R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 
-  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - 

HOTĂRĂREA NR. 43111.042019 

modiflcata prin Legea nr.111/2016, precum s H.G. nr.722/2016, tntrunit 1n eedin ţa ordlnara din 
data de 11 aprilie 2019.

i  

Consiliul de Administraţle al 	 CFtAIOVA. nurnit prin Hotararea Cons ătului 

Local al MunIcIplulul Cralova nr.93/30.03.2017, oonform OUG nr.10912011, completata sl 

--Avand tn vedere referatul C10421/11.04.2019, prNind -propenerea-snre-aprobare a-

Consiliului Local a tarifelor aferante activit ăţIlor executate de RAAD.P.F.L. Cralova. 

HOTĂ RĂŞ TE 
• .• 	 .  - 

Art 1 Aproba tartfele modlficate si completate panhe activ ăatile: intre ţinere ei infrumuse ţere a 
zonelor verzl din munIcIplul Crava (Include el tarifele auto ei utilaJe); administrare Grădina 
Zoologică ; administrarea maletelor ecologlco el publice; acavttatea de intre ţinere a instalahilor 
de didjare a circulabet, a semaroarelor, a indicatelor rutiereei a marcajelor in municiplul Cralova; 
activitatea de montare el infre ţinere mobilier stradal; activitatea de dernolare/des ă intare a 
constzucţidor executale itegal pe terenurile ce apar ţin domeniului public shau prIvat al 
municiplulut Craiova; activitatea de administraro a cimitirelor apadinand Consiliutui Local al 
municiptulul Cralova; activitatea detntre ţInere a suprafe ţal de Joc a Complexului Sportiv Cralova 
-  Stadtofi tie Fotbal; activthatea de kare ţidere alraparath a strazilor 'eu trnbrăcăminte 'cări pratn) 
LflUl pialră  .apărtă  amestec optirrWri municipha Ciovt 

• 

Art 2 Se inainteaza prezenta hotărare către ConsIliul Lot=1 al MunIcIplulul Craieva tn vederea' 
aprobaril. 

Art.3 DIrectorut General, Olrectona Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Tehnic - Productie, 
Secţlile si Sectoarele de activitate dlnaubddine Voiduce la indeplinlre prevederile prezentei 
hotărări. 

	

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	SECRETAR, 	VIZAT LEGALITATE, 

	

Matetta Constantin Ovidiu 	DanascgAna Gabriela 	CJ. Lupultiecu Radu 
Jletgania 

o 
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se vor ataşa, 1n copie, la situatia de lucr ări foile de parcurs confirmate, plus rapoartele de 
Incărcare cu apft emisă  de operatorul de profil. 

La anumite lucr ări, arficolele de deviz (ex. DDO7A — umplerea cu mortar de ciment a 
rosturilor la pavaje din calupuri, etc) prev ăd folosirea anumitor utilaje (ex. Motocompresor 
mobil) dar pe care tmitatea noastr ă  nu le detine, drept pentru care tarifele s-au calculate f ără  a 
fi luate în calcul acele utilaje. 

Exista şi sitnaţii 1n care la anumite articole de deviz, s ă  fie prevăzute anumite tipuri de 
utilaje (ex: ciocan de abataj pneumatic şi motocompresor mobil) care au fost intocuite de 
către unitatea noastr ă  cu alte utilaje dar care face acela şi lucru, păstrăn' clu-se timpul de lucru 
(ex: generator electric şi plamer electric). 

Materialele folosite la executarea lucr ărilor vor fi introducc in situatifie de lucrări 

conforrn cantitătilor specificate 1n articolule de deviz, norme locale, norme specifice, etc. Itt 

cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz. acesteit nu vor fi 

introduec in calcul; Dcci unitatea noastra foloseste doar materialele de baza fara a introduce 

materiatele care nu se mai folosesc in practica ( ex.ulei emulsionabil nunegus de letnn. etc). 

In cazul in care la prepararca betonului se foloseste balastul in locul materialelor 

specificate in articotele de deviz( nisip, sorturi diferite mariun), se va lua cantitatea de ballam 

corespunt.atoare sumei tuturor matcrialclor din articoi ( nisip+sort1.1-8+sort 8-16 etc). 

DIRECTOR GENERAL, 	 DIrector Tehnlc, 

Aurella Filip 	 ino. Anahel Gabriel Nicolae 

DIrecto 

Ec. Ui 
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