
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru activitatea de 

„Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal” 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
           Având în vedere rapoartele nr.96775/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.98249/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru activitatea de „Întreținerea 
suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”;  

În conformitate cu prevederile art.10, alin.4 şi art.39, alin.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Hotărârii Guvernului 
nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.79/2017 de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Hotărârii Guvernului 
nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 de modificare a 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.16, art.45 alin.2, 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 modificarea art.1 pct.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.56/2006 care va avea următorul conținut: 
           „înfiinţarea, organizarea, exploatarea și administrarea băilor şi w.c.- urilor publice, a 

sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a bazelor 
sportive, a patinoarelor şi campingurilor.” 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din 
cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă tarifele pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din cadrul 
Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
INIŢIATOR,                 AVIZAT, 

PRIMAR,               SECRETAR, 
     Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU            PRIMAR 

Serviciul Patrimoniu                                      Mihail  Genoiu 

Nr. 96775/18. 06.2018 
 

 

     RAPORT 

 

Ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova -Stadion de 
Fotbal situat în B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34 (actualmente nr. 38) Craiova, judeţul Dolj, a fost 
încheiat procesul verbal de recepţie  la terminarea lucrărilor nr. 17425/07.11.2017, înregistrat 
la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 157946/08.11.2017.  În documentul menţionat 
se precizează: 
 - la articolul  6: ,,Proiectantul a prezentat referatul din octombrie 2017 prin care se constată 
respectarea prevederilor proiectului tehnic de execuţie” 

                         6.1 Capacităţi fizice realizate: ,,S-au efectuat dotările stadionului cu 
echipamentele prevăzute în proiect astfel încât acesta să funcţioneze optim şi să răspundă 
cerinţelor instituţiilor acreditate în domeniul de activitate a acestuia” 

- la articolul 9: ,, Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri: ,,Intervenţiile 
pentru reparaţii şi întreţinere se vor executa de personal calificat”. 
 Ulterior, a fost încheiat protocolul ( CNI nr. 17426/07.11.2017, U.A.T. Municipiul 
Craiova nr. 157287/07.11.2017) prin care Compania Naţională de Investiţii-C.N.I. S.A. şi 
U.A.T. Municipiul Craiova au procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în 
Municipiul Craiova  B-dul. Ştirbei Vodă nr. 38 compus din Complex Sportiv Craiova -
Stadion de Fotbal şi terenul aferent. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 437/08.11.2017, se 
aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova prin completare cu bunul ,,Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în B-
dul. Ştirbei Vodă nr. 34 (actualmente nr. 38) Craiova, judeţul Dolj”. 
 Prin Procesul Verbal nr. 20B/14.11.2017, înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal, 
comisia de verificare apreciază că << Stadionul ,,Ion Oblemenco” recent edificat aflat în 
proprietatea Primăriei Craiova..., îndeplineşte criteriile sportive şi condiţiile de siguranţă 
pentru găzduirea de jocuri de fotbal în cadrul Campionatului Naţional Liga I-BETANO>>, 
decizia comisiei de verificare privind starea stadionului fiind ,,Omologat DA”. 
 Pentru o perioadă de şase luni de la semnarea Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, serviciile tehnice pentru operare şi mentenanţă au constituit   
obligaţiile constructorului obiectivului, lider asociere S.C. CON-A S.R.L., fără nici o 
implicare financiară a proprietarului. 

 Întreţinerea şi refacerea suprafeţei de joc (a gazonului) sunt o componentă a 
activităţii complexe de gestionare a obiectivului, dar evident cea mai vizibilă/expusă datorită 
destinaţiei principale a obiectivului – aceea de stadion de fotbal. 

În vederea instruirii şi transferului de cunoştinţe referitor la întreţinerea suprafeţei de 
joc din cadrul Complexului Sportiv, Direcţia Patrimoniu a solicitat R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
desemnarea persoanelor (specialişti) pentru însuşirea tehnologiei de întreţinere a gazonului de 
la reprezentanţii constructorului S.C. CON-A S.R.L., care asigură garanţia obiectivului. 
Nominalizarea persoanelor a fost transmisă către Primăria Municipiului Craiova prin adresa 
nr. 15476/29.01.2018. 

Suprafaţa de joc dobândită de stadionul din Bănie ca urmare a finalizării obiectivului 
de investiţii necesită pe lângă atenţie deosebită în ceea ce priveşte exploatarea cât şi costuri 
corespunzătoare nivelului arenei de sport, costuri pentru personal calificat implicat în 
mentenanţă şi pentru materialele şi substanţele necesare tratamentului. 
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Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare, Serviciile de administrare a domeniului public şi 
privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea 
gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi 
acţiuni de utilitate şi interes public local. 

Potrivit prevederilor art. 10, din actul normativ sus menţionat, serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau ca gestiune 
indirectă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului 
local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de 
interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de numărul 
şi mărimea localităţilor componente. 

Înfiinţată  în anul 1995, prin Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 
Craiova a devenit regie subordonată Primăriei Municipiului Craiova cu rolul de a adminstra, 
prin gestiune directă, o parte din activităţile de întreţinere ale Municipiului Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006, s-a aprobat 
gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în 
competenţa  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 
Craiova : amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; montarea mobilierului 
stradal; amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor, 
întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, înfiinţarea, 
organizarea şi exploatarea băilor şi w.c.-urilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, 
a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor şi campingurilor, administrarea şi exploatarea 
spaţiilor publicitare, asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase, activitatea de ecarisaj, 
montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţă a circulaţiei, administrarea cimitirelor 
aparţinând domeniului public. 

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, respectiv alin. 4 din O.G. nr. 71 / 2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, 

(3) ,,Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui 
caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate 
și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, 
precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate.” 

(4) ,,Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de 
consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, 
consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu 
regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin 
hotărâre a Guvernului”. 

Potrivit prevederilor art. 39 din  actul normativ sus menţionat- O.G. nr. 71 / 2002,  
(1),,Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a 
domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente 
împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi 
include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii 
edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului”. 

(2),,Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale.” 
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(3),,Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor 
locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.” 

          (4)  ,,Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 
a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; 
c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 
d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor şi protecţia mediului; 

e) să încurajeze investiţiile de capital; 
f) să respecte autonomia financiară a operatorului.” 

 

 Având în vedere regimul dat de categoria evenimentelor sportive care se desfăşoară pe 
stadionul nou edificat în cadrul Complexului Sportiv-Stadion de Fotbal, situat în Craiova, b-
dul. Ştirbei Vodă nr. 38 şi anume meciuri la nivelul sportului de performanţă : ale echipei 
Naţionale, Meciuri interne de Liga I, Cupa Ligii şi Cupa  României începând cu faza 
şaisprezecimilor , UEFA Champions League, UEFA Europa League , potrivit articolului 10, 
alin. 3, din O.G. nr. 71 / 2002, se impune cuprinderea  acestei activităţi, dată în competenţa 
R.A.A.D.P.F.L., în Regulament, Caiet de Sarcini şi completarea tarifelor aprobate cu cele 
specifice noii activităţi ,,Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 
 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub numerele 92467 / 
08.062018, 95737/14.06.2018 operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova propune tarifele pentru 
activităţile date în administrare conform tehnologiei specifice de întreţinere a suprafeței de 
joc din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal. 
          La acestea, se anexează nota de fundamentare, centralizatorul tarifelor, norme locale-
analize de preţ- articole de deviz, justificări în care sunt prevăzute elemente care conduc la 
stabilirea tarifelor, hotărârile numerele 8, 21, 84 ale Consiliului de Administraţie  al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după cum urmează: 
        -  în Nota de Fundamentare 12099/14.06.2018 privind stabilirea tarifelor aferente 
activității de întreținere a suprafeței de joc este menționat că, la calculul tarifelor s-a folosit 
salariul orar de deviz în valoare de 15,05 lei/oră conform Hotărârii nr. 21/14.02.2018 a 
Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin care s-a aprobat că la elaborarea 
tarifelor să se utilizeze pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Secția Zone 
Verzi salariul orar de deviz de 15,50 lei/oră și bonusuri de 1,33 lei/oră (deoarece toți salariații 
sunt încadrați cu salariul de 1900 lei/lună); pentru lucrările care vor fi executate de către alte 
formații ale unității s-a folosit rețeaua de salarii orare de deviz aplicabile de la 01.01.2018 
aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova (H.C.A. nr. 8/24.01.2018). 
     Calculul rețelei de salarii orare de deviz a fost realizat pentru numărul de 532 de angajați 
direct productivi ai R.A.A.D.P.F.L. Craiova, având referință  H.G. nr.846/2017 care 
reglementează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea de 1900 lei 
lunar începând cu data de 01.01.2018; la totalul salariilor de bază  s-a adăugat valoarea medie 
de 32% compusă din totalul sporurilor cu caracter permanent conform Contractului Colectiv 
de Munca aplicabil la nivel de unitate 23% și concediul de odihnă în procent de 9%  . 
  Bonusurile-tariful rezultat din raportarea cheltuielilor cu bonurile de masă, tichetele 
cadou acordate celor 530 angajați direct productivi  conform Contractului Colectiv de Muncă, 
cheltuielile sociale ce reprezintă ajutoarele acordate salariaţilor, se regăsesc în devize la alte 
cheltuieli cu munca vie: 1,33 lei/oră. 
             În structura devizelor aferente activităților, pentru stabilirea tarifelor/unitatea de 
măsură, recapitulația folosită include cote aplicate la manopera directă:   
     - procentul 2,25%  reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă suportată de 
angajator, conform OUG nr. 79/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 



4 

Fiscal, prin care contribuţiile la bugetele asigurărilor sociale de stat au trecut din sarcina 
angajatorului în sarcina angajatului. 
    - procentul 2,48%  reprezentând sume transmise către fondul alocat persoanelor cu 
handicap (cote prevăzute ca urmare a 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 dizabilităţi si creşterea 
responsabilităţii angajatorilor publici şi privaţi. actul normativ stabilind ca unităţile care nu 
încadrează persoane cu handicap, în condiţiile legii, au obligaţia, conform articolului 78 
alin.3 să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajate 
persoane cu handicap.) 
    De asemenea, structura devizelor include cota de cheltuieli indirecte 24,80% și cota de 
profit 5%. 
    Tarifele prezentate nu includ materialele necesare executării lucrărilor, acestea, urmând a fi 
adăugate în situațiile de lucrări și justificate pe bază de facturi . 
 

 Având în vedere  cele prezentate mai sus,  potrivit art.10, alin.4 şi art. 39, alin. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 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 cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.79/2017 de modificare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 846/2017, O.U.G. nr. 60/2017 de modificare 
a Legii nr. 448/2006 coroborate cu art. 36, alin.(2) lit. d),alin.(6) lit.a pct.6 din Legea nr. 
215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

1) – modificarea articolului 1 punctul 5 din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 56/2006, modificată prin  Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
numerele: 201/2006, 493/2006, 120/2008, 42/2013, 388/2013, 162/2015 care va avea 
următorul cuprins: Înființarea, organizarea, exploatarea și administrarea băilor și WC-urilor 
publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a bazelor 
sportive, a patinoarelor și campingurilor; 

2) - aprobarea caietului de sarcini privind activitatea de ,,Întreţinerea suprafeţei de joc din 
cadrul  Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, prevăzut în Anexa 1; 
3) - aprobarea tarifelor pentru activitatea de ,,Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul 
,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”,  prevăzut  în Anexa 2; 
 

 

 

 

         Director executiv ,                                                        Șef Serviciu, 
                  Gâlea Ionuț Cristian                                            Voicinovschi Madlen Anca 
 
 
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                      insp. Gionea Silvia 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.    98249 /  19.06.2018  
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 96775/18.06.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− Potrivit HG nr. 955/2004 
− Potrivit OUG nr. 79/2017 
− Potrivit OG nr. 71/2002  
− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

1) – modificarea articolului 1 punctul 5 din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 56/2006, modificată prin  Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova numerele: 201/2006, 493/2006, 120/2008, 42/2013, 388/2013, 162/2015 care va 
avea următorul cuprins: Înființarea, organizarea, exploatarea și administrarea băilor și 
WC-urilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, 
a bazelor sportive, a patinoarelor și campingurilor; 
2) - aprobarea caietului de sarcini privind activitatea de ,,Întreţinerea suprafeţei de joc 
din cadrul  Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”,  
3) - aprobarea tarifelor pentru activitatea de ,,Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul 
,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 
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