
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
     PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, 

întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi 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.119770/2019, raportul nr.123061/2019 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.124094/2019 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone 
verzi 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 activitatea de amenajare, 
întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi 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.132/2006. 

      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.119770 / 05. 07. 2019            
                                                                                                    
                                                      
                                                           

 
 
 

Referat de aprobare privind modificarea caietului de sarcini pentru activitatea de 

amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 

 
 

 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  s-a aprobat 
gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi 
înfrumuseţare a zonelor verzi 

 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. 85474/2019, 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea caietului de Sarcini pentru 
activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 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 pentru activitatea de  amenajare, 
întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, prin act adiţional.
 

            Primar,                                                                           Director Executiv,                                                                  
      Mihail Genoiu                                                                          Delia Ciucă                                                        
 

 

 

          Întocmit, 
         insp. Adriana Radu 
 
         insp. Mirela Pavel 
 
         insp. Mihaela Raţă 



                                                                                                                
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică              
Nr.123061/10. 07.2019            
 

 

 

                                                                                                    Se Aprobă 
                                                       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, 
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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 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 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 amenajare, 
întreţinere şi infrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova. 

 Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 132/2006 s-a 
aprobat caietul de sarcini pentru activitatea menţionată mai sus. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 85474/2019, 
operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea Caietului de Sarcini privind 
activitatea de amenajare, întreţinere şi infrumuseţare zone verzi din municipiul 
Craiova, prin următoarele lucrări: 
      - lemnul rezultat din tăierile de arbori va fi încărcat şi transportat la punctul de 
depozitare stabilit de către Primăria Craiova, proprietarul materialului lemnos; 
       - lucrarea de drenaj se va realiza prin pozarea drenurilor în tranşee sau cu pozarea 
tuburilor fără tranşee 
    - consolidarea malurilor şi taluzurilor zonelor verzi care prezintă pante pentru 
prevenirea eroziunii terenului sub acţiunea hidrodinamică a apei.  
          Modificările Caietului de Sarcini prin lucrările menţionate mai sus pe care 
operatorul va trebui să le execute pe domeniul public al municipiului Craiova se 
regăsesc în actul adiţional nr.1. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, în conformitate cu art.129, alin. 2, lit.c 
coroborat cu alin. 6, lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 



 -modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreţinere şi 
infrumuseţare zone verzi  din municipiul Craiova, potrivit actului adiţional nr.1, 
anexă la prezentul raport; 
 -modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 132/2006
 

 

 

 

             Director Executiv,                                                 Întocmit, 
               Delia CIUCĂ      insp. Adriana RADU 
         insp. Mirela PAVEL 
                                                                                           insp. Mihaela RAŢĂ                   
                                                                                               
 

                                                                                                       
  



     
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
 

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 132/2006 
 

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 

 
RAADPFL 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. După art. 5 se introduce un nou articol 51, acesta urmând să aibă următorul 
conţinut: 
„Lemnul rezultat din taierile de arbori va fi incarcat si transportat la punctul de depozitare stabilit 
de catre Primaria Craiova, care este de fapt proprietarul materialului lemnos. Cubarea 
materialului lemnos va fi efectuată de catre reprezentantul beneficiarului, fie la punctul de 
incarcare, fie la punctul de descarcare. Se va confirma cantitatea pe foaia de parcurs pentru 
decontare. Reprezentantul beneficiarului va intocmi si va emite sefului de formatie care executa 
taierile/fasonarile arborilor, daca este cazul, toate documentele de transport al materialului 
lemnos.  
 Restul crengilor si ramurilor care nu se preteaza a fi comercializate ca material lemnos 
pentru foc, vor fi incarcate si transportate in locurile stabilite. Incarcatul si transportul acestor 
resturi vor fi platite de asemenea de catre beneficiar.”  

 
Art. 2. După art. 7 se introduce un nou articol 71, acesta urmănd să aibă următorul conţinut: 

„Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de 
pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale sau in lacuri si balti care se 
varsa in parauri sau rauri; 
Drenarea poate fi realizata cu pozarea drenurilor in transee sau cu pozarea tuburilor fara transee.  
La execuţia reţelelor de drenaj orizontal se pot folosi, de la caz  la caz,  si  materiale de construcţii 
(ex: ciment, oţel beton, silicoane pentru etansare,etc.), ponderea cea mai mare având-o însă 
materialele specifice acestor amenajări şi anume: tuburi de drenaj şi filtrele – daca este cazul . 
Tranşeea de pozare a drenurilor colectoare se execută: manual sau mecanizat . 
Tuburile de drenaj pot fi flexibile din material plastic (tuburi riflate) sau tuburi din pvc folosite la 
canalizare. In unele cazuri se pot folosi si tuburi din beton armat  pentru crearea unui loc de 
colectare a mai multor drenuri, urmand apoi folosirea unui singur tub de deversare a apei 
colectate in tubul respectiv. 
Tuburile riflate dupa pozare in transee, se acopera cu straturi de sort (pietris de diferite 
dimensiuni) filtrant care sa nu permita infundarea orificiilor de captare a apei cu pamant. Dupa 
intinderea materialului filtrant se completeaza cu pamant pana la nivel. 
In cazul tuburilor din PVC dupa pozarea in transee, se acopara doar cu pamant pana la nivel.” 

Art. 3. După art. 71 se introduce un nou articol 72, acesta urmând să aibă unmătorul 
conţinut: 



 „Consolidarea malurilor si taluzurilor zonelor  verzi care prezinta  pante pentru prevenirea 
eroziunii terenului sub acţiunea hidrodinamică a apei: apa în mişcare care dislocă particule de 
pământ din mal sau a  apelor  de şiroire din precipitaţiile care se scurg pe maluri. Consolidarea se 
poate executa : 
a)  prin montarea de geocelule prefabricate care se fixeaza cu ajutorul unor tarusi din lemn, 
scoabe metalice, etc si care ulterior sunt umplute cu pamant; 
b) asezarea unor stanci/blocuri de stanca sau prin executarea unor lucrări din piatră, sub formă de: 
anrocamente, pereuri, cleionaje umplute cu piatră, etc; Acest tip de lucrari se preteaza si la 
amenajarea ornamentala a unor  spatii/zone verzi ; 
c) executarea unui gard din impletitura de nuiele fixate cu ajutorul unor tarusi din lemn. Pentru 
nuiele soiurile cele mai indicate sunt: salcia, rachita rosie si mlajele care prin radacini foarte usor. 
Se pot utiliza pentru nuiele si unele soiuri de foioase ca de exemplu: plopul, aninul, alunul, 
mesteacanul. 
  
 Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate. 

 
 Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi, .................2019, în 2 (două) exemplare 
originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă şi unul pentru Operator.  
 
 
 
 
          MUNICIPIUL CRAIOVA     OPERATOR, 
                        PRIMAR,        R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
                   Mihail Genoiu      Director General 
               Rela Filip 
 
                
         Direcţia Servicii Publice      Director Tehnic, 
               Director Executiv,      Gabriel Anghel 
                  Delia Ciucă 
 
        Director Executiv Adjunct,       Serviciul Tehnic-Producţie, 
                 Alin Glăvan       Cristian Grigore 
 
 
                Întocmit,                                      Sector Mobiler Urban, 
 inspector Mirela Pavel      Cristian Florescu 
                  
 inspector Adriana Radu 
                             
 inspector Mihaela Raţă 
                              
                           
           
                              
  
              Vizat de legalitate, 
     cons. juridic  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 124094/12.07.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

-Referatul de aprobare nr. 119770/05.07.2019; 

     -Raportul de specialitate nr.123061 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 activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din 
municipiul Craiova, potrivit actului adiţional anexă la raport şi modificarea în mod 
corespunzător a HCL nr. 132/2006; 
    -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 activitatea de amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţare zone verzi din municipiul Craiova, potrivit actului adiţional anexă 
la raportul de specialitate nr. 123061 din 10.07.2019; 

- modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 132/2006. 
 
 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                Cons. jur. Isabela Cruceru 
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