
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
     PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea 

mobilierului stradal din municipiul Craiova  
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.07.2019; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.119766/2019, raportul nr.123055/2019 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.124099/2019 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din 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; 

În temeiul art.129 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.l.  Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea 
mobilierului stradal din municipiul Craiova, conform actului adiţional nr.1 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006. 

      Art.3. 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 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
              
 



                                                                                                                
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică              
Nr.119766/________ 2019            
                                                                                                     
                                                       
                                                           

 
 
 

Referat de aprobare privind modificarea caietului de sarcini privind montarea şi 

întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova 
 
 

 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 având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, 
drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de 
sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea 
şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; construirea, 
modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, 
târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, 
întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în 
vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; îndepărtarea zăpezii şi 
preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; amenajarea, organizarea şi exploatarea 
parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului 
urban şi ambiental; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, 
reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-
teritoriale; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a 
atelierelor de reparaţii auto etc.; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a 
sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor 
şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea 
activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor 
botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi 
întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în 
valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi 
peisagistice.  
 Potrivit prevederilor art. 10, din O.G. nr. 71/2002,   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 
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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, iar prin H.C.L. nr. 56/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare,  s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru 
activitatea de montare şi întreţinere mobiler stradal 

 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, indiferent de forma de 
gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi 
privat se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament 
elaborate de consiliile locale pe baza regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat aprobat prin hotărâre a Guvernului.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 100490/2019, 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea caietului de Sarcini privind 
montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova datorită noilor lucrări 
pe care operatorul va trebui să le execute pe domeniul public al Municipiului Craiova. 

 Faţă de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea 
mobilierului stradal din municipiul Craiova, prin act adiţional.
 

            Primar,                                                                           Director Executiv,                                                                  
      Mihail Genoiu                                                                          Delia Ciucă                                                                               
 

                                                                                                       
  
          Întocmit, 
         insp. Ana-Maria Nenciu 
 



                                                                                                                
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică              
Nr. 123055/ 2019            
 

 

                                                                                                      APROBAT, 
                                                        PRIMAR 
                                                            Mihail GENOIU 
                                        
                
 
 

   RAPORT DE SPECIALITATE                              
 
 

 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 având ca obiect: construirea, modernizarea, 
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor 
rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, 
a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a 
terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a 
ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; construirea, modernizarea, 
întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, 
târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 
instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a 
circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea 
acestuia; îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; 
amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi 
reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; înfiinţarea, 
organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a 
fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; înfiinţarea, 
organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a atelierelor de 
reparaţii auto etc.; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de 
gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi 
instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea 
activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor 
botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi 
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întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea 
în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor 
publice şi peisagistice.  
 Potrivit prevederilor art. 10, din O.G. nr. 71/2002, 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. 

 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, 
indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza 
unui caiet de sarcini şi a unui regulament elaborate de consiliile locale pe baza 
regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
aprobat prin hotărâre a Guvernului.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006 s-a 
aprobat gestiunea directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitate de 
montare şi întreţinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova. 

 Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 268/2006 s-a 
aprobat caietul de sarcini pentru activitatea menţionată mai sus. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 100490/2019, 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea Caietului de Sarcini privind 
montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova datorită noilor 
lucrări pe care operatorul va trebui să le execute pe domeniul public al Municipiului 
Craiova, respectiv: confecţionarea băncilor de agrement pentru trotuare sau alei 
pietonale din parcuri, zone verzi şi de agrement, grădini, peluze, locuri special 
amenajate din cvartalele de blocuri; confecţionat şi reparat pontoane ambientale de 
promenade sub diverse forme sau marimi; confecţionat şi reparat foişoare ambientale 
din lemn; confecţionat şi reparat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme;  
confecţionat şi reparat grătare pentru picnic; confecţionare şi montare gabioane. 

Rolul mobilierului urban este unul aparent clar - cel de a înfrumuseţa şi a crea 
spaţii de relaxare şi relaţionare pentru cetăţeni.  

Mobilierul urban reprezintă elemente folosite în spațiile urbane, adică pentru 
spațiile folosite de public în general, cum ar fi trotuarele, parcurile, piețele publice și 
spațiile de recreere și parcări. Ca să menționăm câteva dintre piesele de mobilier 
urban cele mai folosite, amintim: băncile, coșurile de gunoi, suporturi de plante, 
scaune, mese, etc. Ele pot servi unei funcții, pot fi amenajate din scop decorativ sau 
ambele. Aceste obiecte de mobilier afectează spiritul și comportamentul nostru. 
Mobilierul urban eficient și de calitate, poate transforma experiența spațiilor publice 
într-una mai bogată.  

Mobilierul urban ar trebui proiectat în așa fel încât să îndeplinească toate sau 
cel puțin unele din următoarele atribute, să încurajeze implicarea utilizatorului și să 



contribuie pozitiv la mediul înconjurător.  
Mobilierul urban oferă un potențial uriaș pentru asociațiile municipale de a 

crea o conștiință publică asupra problemelor de mediu. Reciclarea deșeurilor și 
folosirea materialelor recilate pentru construirea spațiilor publice reprezintă un mesaj 
foarte pozitiv pentru cetățenii săi.  

În plus faţă de aspectul lor funcţional, elementele de mobilier urban, cum ar fi 
băncile şi mesele din parcuri, pot fi, de asemenea, semnificative din punct de vedere 
social, deoarece oferă acestor locuri, un aer reconfortant şi atrăgător, aducând 
oamenii împreună.  
 Faţă de cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 
li.c coroborat cu alin. 6 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
-modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal 
din municipiul Craiova, potrivit actului adiţional nr. 1, anexă la prezentul raport; 
-modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 268/2006.
 

              Director Executiv,                                                                  Întocmit, 
  Delia Ciucă                   insp. Ana-Maria Nenciu 
             ref. Alexandru Maria 
                                                                                                
 

                                                                                                       
  
           



 

     
 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
 

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 268/2006 
 
 

Între: 
 

 Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 
4417214,  cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. 
Craiova, reprezentat prin Primar;  

 
 

şi 
 
 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A  codul unic de 
înregistrare RO 7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 
CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank. 

 
 
Părţile prezentului act adiţional convin modificarea Caietului de Sarcini după cum 

urmează: 
Art. 1. Se modifică Capitolul II din caietul de sarcini urmând să aibă următorul 

conţinut: 
 
CAPITOLUL II 

 CONFECŢIONAREA, MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI 
STRADAL  
 

Art.2. Se modifică art. 9 din caietul de sarcini urmând să aibă următorul conţinut; 
Art.9. Montarea băncilor 
a) Montarea băncilor pentru agrement pe domeniul public, are ca scop asigurarea 

odihnei şi recreerii pentru cetăţeni. Aceste bănci se montează pe trotuare sau alei pietonale 
din parcuri, zone verzi şi de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din 
cvartalele de blocuri; 

b) Montarea băncilor pentru agrement se va realiza având în vedere fixarea lor pentru 
eliminarea riscurilor de distrugere sau sustragere; 

c) Băncile pentru agrement cu schelet metalic vor fi protejate împotriva factorilor 
corozivi ( grunduire şi vopsire ); 

d) Lamelele din cherestea vor fi fără noduri, geluite, vopsite şi executate dintr-o 
singură bucată. 



 

Art. 9.1. Confecţionarea băncilor de agrement pentru trotuare sau alei pietonale din 
parcuri, zone verzi şi de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele 
de blocuri; 

a) bănci din confecţie metalică pură – se folosesc doar materiale din ţeavă metalică 
rotundă sau rectangulară, cu elemente decorative turnate; Procedura de executie: sudură 
electrică sau oxiacetilenica, nituire, asamblare prin şurub şi piuliţă, montaj în teren ; 

b) bănci din confecţie metalică şi lemn: peste banca propriu zisă realizată din ţeavă 
metalică rotundă sau rectangulară se montează elemente din lemn cu diferite dimensiuni. 
Procedura de lucru: sudura electrică sau oxiacelilenica, nituire, asamblare prin şurub si 
piuliţă; lemnul va fi prelucrat ( debitat, rindeluit, finisat, lăcuit sau vopsit, etc) şi montat pe 
structură metalică ( şurub+piuliţă), montaj în teren; 

c) bănci din lemn : lemn rotund sau forme rectangulare; Procedura de lucru: Lemnul 
poate fi achiziţionat sub forma brută sau debitat în formele şi dimensiunile dorite. 
Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu 
ajutorul holtzsuruburilor, surub+piuliţă, montaj în teren. 

d) bănci din lemn şi elemente din beton armat; Elementele din beton armat pot fi 
achiziţionate sau produse de către operator; Lemnul poate fi achiziţionat sub formă brută 
sau debitat în formele şi dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, 
finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul dibluri sau conespan, 
şurub+piuliţă, montaj în teren. 

e) bănci din parţi fontă turnată şi lemn; Părtile turnate din fontă vor fi achiziţionate de 
la diverşi operatori economici de profil. Lemnul poate fi achiziţionat sub formă brută sau 
debitat în formele şi dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, finisat, 
lăcuit, sau  vopsit, asamblare elemente cu ajutorul holtzsuruburilor, şurub+piuliţă, montaj 
în teren. 
 Art.9.2.Confecţionat şi reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse 
forme sau marimi; 
 Art. 9.3. Confecţionat şi reparat foişoare ambientale din lemn; 
 Art.9.4. Confecţionat şi reparat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme: 
pavilioane rustice, căsuţe pentru copii, bărcuţe, mori de apă sau vânt, poduri – podeţe 
peste cursuri mici de apă ( pârâuri artificiale, lacuri mici ); 

a) pavilion rustic - confecţionat sub diverse forme din elemente de lemn  care 
cuprinde şi o masă şi două bănci construite pe stâlpii pavilionului ; 
         b) căsuţe de lemn ( sau căsuţa bunicii) cu dimensiuni mici ( înălţime de 1.5 m) 
amplasate în zone special amenajate din parcuri şi grădini unde copii pot să se joace şi să 
realizeze diverse activităţi recreative ( desene, modelare lut cu ajutorul unor roţi de olar, 
etc) ; 

c) bărcute din lemn - imitaţia unei bărci la dimensiuni mai mici, amplasate în 
diverse zone din parcuri si grădini; 

d) mori de apă şi vânt - construcţii ambientale realizate în parcuri acolo unde se 
pretează, scopul fiind de a reda o parte din frumuseţile arhaice pentru dezvoltarea 
imaginaţiei copiilor. Realizate din lemn, sub diverse forme si mărimi, modelele pot fi 
fixate pe postamente de beton, lemn sau construcţie metalică. 
 Art. 9.5. Confecţionat şi reparat grătare pentru picnic 

a) confecţionare din zidărie de caramidă plină, preparat şi turnat beton, confecţie 
metalică, etc   
 Art. 9.6.Confecţionare şi montare gabioane; 



 

a) un gabion este un element constructiv care în principal este folosit la stabilizarea 
solului. Noile tendinţe în materie de arhitectură ambientală încadrează gabioanele în 
categoria împrejmuirilor şi chiar la realizarea unor modele de bănci şi măsuţe amplasate în 
zone de recreere. Construcţia structurii unui gabion este compusă din una sau mai multe 
plase de oţel zincat şi pietre  destul de mari cât să nutreacă prin ochiurile plaselor alese. În 
funcţie de destinaţie se poate ataşa un blat din lemn pentru obţinerea unei băncuţe. 

 
 Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate. 

 
 Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi, .................2019, în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 

 
 
          MUNICIPIUL CRAIOVA 
                        PRIMAR, 
                   Mihail Genoiu 
 
  
         Direcţia Servicii Publice 
               Director Executiv, 
                  Delia Ciucă 
 
        Director Executiv Adjunct, 
                 Alin Glăvan 
 
 
                    Întocmit, 

    Ana-Maria Nenciu 
 
      Alexandru Maria 

                          OPERATOR, 
 
                 R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
                       Director General 
                            Rela Filip 
 
                           Director Tehnic, 
                        Gabriel Anghel 
 
                    Serviciul Tehnic-Producţie, 
                           Cristian Grigore 
 
                          Sector Mobiler Urban, 
                             Cristian Florescu 

              
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 124099/12.07.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

-Referatul de aprobare nr. 119766/05.07.2019; 

     -Raportul de specialitate nr.123055 din 10.07.2019 al Directiei Servicii Publice – 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, prin care se 
supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificarea caietului de 
sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, potrivit 
actului adiţional anexă la raport şi modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 268/2006; 
    -În conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;   
   -Potrivit art. 129 alin.2 lit.c şi alin. 6 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
    -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  
 
 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Propunerea privind : 
- modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului 

stradal din municipiul Craiova, potrivit actului adiţional anexă la raportul de 
specialitate nr. 123055 din 10.07.2019; 

- modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 268/2006. 
 
 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                Cons. jur. Isabela Cruceru 
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