
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 

25.06.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.79975/2020, raportul nr.80605/2020  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.83672/2020 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, modificată şi completată prin Legea nr.10/2020, Hotărârea Guvernului 
nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
           În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. m, 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.1. Se aprobă tarife noi pentru activitatea de încărcare materiale, săpătură mecanizată 
cu buldoexcavator Newholland şi fundaţie piatră spartă şi reprofilare, 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 îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2019. 

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 GENERAL, 
               Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 







PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE                                    

SERVICIUL  A.I.D.                                                         

Nr. 80605/05.06. 2020 

          Se aprobă, 

           PRIMAR, 

                 Mihail GENOIU 

                                                                                                                         Avizat 
                                                                                                                Administrator Public 
                                                                                                                             Cosmin Durle 

                                                       

RAPORT 

privind stabilirea respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității  

de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra bruta, 

piatra sparta și amestec optimal date în gestiune directa operatorului 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 
 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. 

 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  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 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. 26/19.02.2020 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 incarcare materiale,sapatura mecanizata cu buldoexcavator 
Newholland, fundatie piatra sparta si reprofilare, 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. 78567/02.06.2020 înregistrată la autoritatea publica locala sub nr. 
17904/02.06.2020, 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 si autogreder ca urmare a desfășurării 
procedurii de achiziție pe anul 2020. 

           Conform notei de fundamentare privind modificarea tarifelor, specificam ca 
valoarea utilajelor inchiriate trece prin cotele de indirecte si profit care se aplica 
activitatilor executate de R.A.A.D.P.F.L. 

 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.935/2019, ce reglementează salariului de baza minim brut pe țară 
garantat în plată, s-a stabilit cu data de 01.01.2020 salariul minim brut pe țară la valoarea 
de 2230 lei lunar care nu include sporuri și alte adausuri pentru un program complet de 
lucru de 167,333 ore în medie pe luna, reprezentând 17,32 lei pe ora. La aceasta valoare 
de 17,32 lei se adaugă bonusuri în cuantum de 2,47 lei/ora. 

       -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 art .62 din Contractul Colectiv 
de Munca 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 849 de salariaţi şi ar trebui să 
angajeze 34 persoane cu handicap, însă are angajaţi {849*4%=34handicapati} cu 
certificat de handicap 12 persoane, de aici rezultând că numărul de persoane pentru care 
trebuie sa plateasca este de 22 persoane cu handicap. 

În urma modificării salariului minim la valoarea de 2230 lei prin H.G. nr.935/20l9 
pentru 22 persoane cu handicap se achită suma de 49060 lei calculată 
astfel:22*2230=49060. 

Raportând la media lunară a fondului de salarii estimat pe anul 2020 ca fiind de 
28057272/l2luni=2338106 lei, s-a calculat un procent 1,88%, calculat astfel 
49060/2338106=1,88%.  

Adresa nr. 5799/19.02.2020 de fundamentare a numărului de personal şi a fonduui 
de salariu pentru anul 2020 este atașată Raportului. 

   

  BONUSURI – SALARIU ORAR DE DEVIZ 

 

DIRECT PRODUCTIVI                613   
 ANGAJAŢI 

 

Bonuri de masă        2770,760 

Tichete cadou          183,900 



Cheltuieli sociale                      85000 

Total an         3039,660 

Total lună           253,305 

Total lei/oră                2,47 

    REŢELE DE SALARII ORARE DE  DEVIZ 

        Aplicabile de la 01.01.2020 

 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.L CRAIOVA din următoarele sectoare: 

− Sector întreţinere si reparaţii străzi - 28 angajaţi 

− Sector Siguranţa Circulaţiei-26 angajaţi 

− Secţia Zone Verzi - 396 angajaţi 

− Sector Coloana Auto - 53 angajaţi 

− Sector Mobilier Urban - 44 angajaţi 

− Sector Administraţie Cimitire si Construcţii funerare - 66 angajaţi 

 Total salarii de baza = 1408.478 lei Total sporuri CCM = 293.527 lei Medie 
sporuri CCM -19%  

 Medie Concediu Odihna = 9 % 

Total medie = 30 % 

          Potrivit prevederilor art. 39 alin.5 din O.G. nr.71/2002,  privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările si completările ulterioare, metodologia de fundamentare a nivelului 
preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condiţiile 
legii, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
respectarea principiului autonomiei locale. 
 În vederea respectarii prevederilor legale sus mentionate, Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr.168/28.05.2020, Metodologia de 
Stabilire, Ajustare si Modificare a tarifelor pentru activitătile de administrare a 
domeniului public si privat date în administrare R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Nivelul 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. 
 Facem mentiunea că tarifele propuse de operatorul  R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
respectă Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 Potrivit Procesului-Verbal nr. 80610 încheiat în data de 05.06.2020, 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. 

        Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002,  Legii 
10/2020 pentru modificarea O.G 71/2002, H.G. nr. 935/2019,  Legii nr. 448/2006 
coroborate cu prevederile 129 alin. 2 lit.d și alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele: 
  

 -    aprobarea tarifelor noi pentru activitatea de incarcare materiale, sapatura mecanizara 
cu buldoexcavator Newholland si fundatie piatra sparta si reprofilare  prevazute in   anexa 
1, la prezentul raport; 

-  modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare a străzilor 
cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal , potrivit   
anexei 2 la prezentul raport; 

− modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 469/2013 și incetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local 
nr.255/2019. 

  

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

Delia Ciuca Marian Ghencioiu 

 

 



                                                                                                           

  

 







































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI 
Nr. 80610/05.06.2020 

 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 05.06.2020 

 
 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, 05.06.2020, 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 modificarii retelei de salarii orare de deviz ( aprobate 
prin H.C.A. nr. 26/19.02.2020) si actualizarii tarifului de inchiriere a cilindrului 
compactor cu deservent (urmare a desfasurarii procedurii de achizitie pe anul 2020), 
precum si completarea acestora prin introducerea unor articole de deviz ce contin 
utilajul inchiriat - autogreder cu deservent (urmare a desfasurarii procedurii de achizitie 
pe anul 2020) si utilajul propriu – buldoexcavator NEWHOLLAND LB 95B tip 
IVECO. 
 Centralizatorul de tarife anexă la prezentul proces-verbal a fost înaintat cu adresa 
nr. 17904/02.06.2020 şi cuprinde tarifele 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. 
 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. 
 Valoarea utilajelor inchiriate trece prin cotele de indirecte si profit care se aplica 
activitatilor executate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 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 general, 

Ninel Cercel 
 
 

Director Executiv, 
Delia Ciuca 

 

Director economic, 
ec. Uritu Florin 

Şef Serviciu A.I.D., 
Marian Ghencioiu  

 
 

                 Director tehnic, 
ing. Cristian Grigorie 

 
 

                   cons. Marius Mirea  
 

 

Sector Reparatii Strazi 
ing. Tosa Vasile 

insp. Ileana Boscor 
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