
 
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 
30.07.2020; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.94118/2020, raportul nr.96458/2020 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.97729/2020 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.2 
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 GENERAL, 

              Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
              



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică              
Nr. 94118/________ 2020           
                                                                                                
 
      
                                                    
                                                              APROBAT, 
                                                        PRIMAR 
                                                            Mihail GENOIU 
                                         
 
                                                                                                       AVIZAT, 

                                                                                ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                                      Cosmin DURLE 

 

 

 

 

Referat de aprobare privind modificarea prin completare a 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 
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. 89190/2020, 
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, 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. 2, anexă la prezentul raport; 

-modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 268/2006. 

 
 

                Director Executiv,                                                          Director Executiv Adj., 
  Delia Ciucă                     Alin Glăvan                                                                                                                  
                                                                                        
 

 

 

                                                                                                Întocmit, 
             insp. Ana-Maria Nenciu 
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   RAPORT DE SPECIALITATE                              
privind modificarea prin completare a 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 
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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 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. 89190/2020, 
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 din lemn sculptat pentru 
parcuri, grădini, peluze, etc.; confecţionarea meselor din lemn sculptat pentru parcuri, 
grădini, peluze, etc.; confecţionarea anumitor figurine sau personaje din basme sau 
desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, gradini, peluze, etc.;  confecţionarea 
anumitor elemente de joc din lemn pentru dotarea locurilor de joacă; confecţionare 
altor obiecte din lemn sculptat. 

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 reciclate 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 
lit.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. 2, anexă la prezentul raport; 
- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 268/2006.
 

              Director Executiv,                                                     Director Executiv adj.,            
  Delia Ciucă                           Alin Glăvan 
              
                                                                                                
 

                                                                                                       Întocmit,  
          insp. Ana-Maria Nenciu 



 

     
 
 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 
 
 

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 RO81TREZ24A670503200530X, deschis la Trezoreria Operativa 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, prin completare cu punctul 7, art. 9 din caietul de sarcini urmând 
ca acesta 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. 9.7 Confecţionat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme: bănci de 

agrement din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc.; mese din lemn sculptat 
pentru parcuri, grădini, peluze, etc.; figurine sau personaje din basme sau desene animate 
din lemn sculptat pentru parcuri, gradini, peluze, etc.; anumite elemente de joc din lemn 
pentru dotarea locurilor de joacă; alte obiecte din lemn sculptat; 

a)  confecţionarea băncilor de agrement din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, 
peluze,etc. – sunt realizate din lemn sculptat 100%; procedura de execuţie: manual, prin 
folosirea diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. 

Băncile pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Lemnul 
folosit va fi ales din arborii uscaţi şi tăiaţi de la sol din municipiul Craiova. Băncile pot fi 
amplasate fie în parcuri, fie în zona Grădinii Zoologice – cele care reproduc anumite 
animale, în interiorul locurilor de joacă – cele care reproduc anumite personaje din basme 
sau desene animate. 

b) confecţionarea meselor din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. - 
sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuţie: manual, prin folosirea 
diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. 

Mesele pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Lemnul 
folosit va fi ales din arborii uscaţi şi tăiaţi de la sol din municipiul Craiova. Mesele Băncile 
pot fi amplasate fie în parcuri, fie în zona Grădinii Zoologice – cele care reproduc anumite 
animale, în interiorul locurilor de joacă – cele care reproduc anumite personaje din basme 
sau desene animate. 

c) confecţionarea anumitor figurine sau personaje din basme sau desene animate din 
lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. -  sunt realizate din lemn sculptat 100%, 
procedura de execuţie: manual, prin folosirea diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, 
fie cu motor termic. Pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Pot 
fi realizate fie pe trunchiul de arbore uscat, fără a fi tăiat de la sol sau dislocat, fie din 
bucăţi de trunchi de arbore şi amplasat în diverse zone. 
 d) confecţionarea  anumitor elemente de joc din lemn pentru dotarea locurilor de 
joacă – se pot crea diverse forme geometrice cu rolul de a stimula gândirea şi creativitatea 
copiilor: cilindru cu spirală pe care poate aluneca o bilă sau plan înclinat cu diverse 
obiecte, bile din lemn legate la capătul unor frânghii ( ciocnirea a două corpuri solide) etc.; 
 e) confecţionarea diverselor obiecte din lemn sculptat. 



 

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

 
 Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi, .................2020, 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 
 
       

                          OPERATOR, 
 
                   R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
                       Director General 
                            Ninel Cercel 
 
                           Director Tehnic, 
                        Cristian Grigore 
 
                   
 
                       Sector Mobiler Urban, 
                             Cristian Florescu 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
              

           
 
 

HOTĂRÂREA NR. 268 
      

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2006; 

 Având în vedere raportul nr.53698/2006 întocmit de Direcţia Tehnică, Investiţii 
şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea caietului de sarcini privind  
montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind 
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 
privat de interes local;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.201/2006  privind aprobarea gestiunii 
directe pentru activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal dată în 
competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova; 

În temeiul art.38, alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit. c, pct.11 şi art. 46, alin.2 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin 
legea nr.286/2006; 

       
 
      HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă caietul de sarcini privind  montarea şi întreţinerea mobilierului stradal 

din municipiul Craiova, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Tehnică, Investiţii şi Gospodărie 
Comunală şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Dan Iulius MAGLA Nicoleta MIULESCU 
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                                                                  ANEXA LA HOTARĂRÂREA NR.268/2006 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
D.T.I.G.C. 
Serviciul Gospodărie Comunală 
Nr. _________/________________2006 
           
 
 
CAIET DE SARCINI 

privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din Municipiul Craiova 
 
 

CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu H.G.955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.U.G. nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local. 

Conform HG 955/2004, art.12, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune 
indirectă. 

Prin H.C.L. nr.56/2006, modificată prin H.C.L. 201/2006, s-a aprobat gestiunea 
directă pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal, dată în competenţa 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
(R.A.A.D.P.F.L.). 
   

Art. 2. Caietul de sarcini a fost elaborat de serviciul de specialitate din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova în baza „Regulamentului privind desfăşurarea activităţii 
de montare şi întreţinere a mobilierului stradal” şi prezintă condiţiile minimale de montaj 
şi întreţinere a mobilierului stradal. 

 
Art. 3. Conform Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare şi 

întreţinere a  mobilierului stradal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
22240/2006 din mobilierul stradal fac parte:  

a) aparate de joacă pentru copii,  
b) panouri de prezentare,  
c) coşuri de gunoi,  
d) mese de şah şi mese de ping-pong,  
e) popici,  
f) bănci,  
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g) garduri şi împrejmuiri, 
h) fântâni arteziene ambientale. 

 

CAPITOLUL II MONTAREA MOBILIERULUI STRADAL 
Art. 4. Montarea aparate de joacă pentru copii 

 Locurile de joacă pentru copii vor fi dotate cu diverse aparate pentru stimularea 
mişcării şi a imaginaţiei, cu scopul de a asigura un mediu de viaţă sănătos, curat, protejat 
de agresivitatea factorilor de mediu şi a factorilor sociali nocivi. 

Echipamentele pentru spaţiile de joacă sunt mijloace pentru agrement concepute şi 
destinate pentru a putea fi utilizate de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa 
fizică.  
 Locurile de joacă, echipamentele din componenţa acestora, trebuie să satisfacă 
cerinţele dezvoltării psiho-motorii ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani.  
 Locul de joacă trebuie să se integreze armonios în peisajul urban şi să fie 
un spaţiu de relaxare pentru adulţii care însoţesc copiii. 
 La montarea aparatelor de joacă se vor respecta instrucţiunile impuse de legislaţia 
în vigoare şi cele recomandate de furnizor în caietul de întrebuinţare şi montaj. 
 Amenajarea spaţiului de joacă va ţine seama de dimensiunile şi gradul de 
dificultate pentru copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani. 
  La intrarea în spaţiul de joacă va fi montat un panou de avertizare ce va cuprinde 
regulamentul de funcţionare al spaţiului de joacă. 
 A.Pentru fiecare echipament va fi delimitată o arie de siguranţă ce va cuprinde : 

a) spaţiul ocupat de echipament 
b) spaţiul liber 
c) spaţiul de cădere conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. 

  Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor trebuie să 
permită accesul mai multor copii simultan şi să nu existe zone de gâtuire care pun în 
pericol securitatea şi integritatea corporală a copiilor, să reziste condiţiilor de solicitare 
cele mai defavorabile. 
 Pentru instalarea echipamentelor se va ţine cont de Ghidul de instalare, control, 
întreţinere şi utilizare, conform legislaţiei în vigoare. 
 B. Fundaţiile: 

a) vor fi executate din beton ale căror dimensiuni vor asigura stabilitatea 
echipamentelor; 

b) se vor face la minim 0,40 m sub nivelul de bază al spaţiului de joacă; 
c) să nu constituie pericol sau risc de împiedicare. 

  
Art. 5. Montarea panourilor de prezentare 
Montarea acestora se va face cu respectarea documentaţiei de execuţie realizată de 

un proiectant autorizat şi a legislaţiei în vigoare. 
La montare se va avea în vedere fixarea acestora, asigurând protecţia împotriva:  

a) furturilor şi distrugerilor; 
b) condiţiilor meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtună); 
c) avariilor de natură electrică (pentru panourile luminoase). 
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Părţile metalice vor fi protejate anticoroziv (grunduire, vopsire). 
 
 
Art. 6. Montarea coşurilor de gunoi 

 Montarea coşurilor de gunoi pe domeniul public, are ca scop menţinerea curăţeniei 
de către populaţie. Aceste coşuri se montează în locurile accesibile cetăţenilor, pe 
trotuare sau aleile pietonale din parcuri, zone verzi de agrement si recreere. 

La montare se va ţine seama de instrucţiunile tehnice eliberate de furnizor. 
Coşurile de gunoi se vor monta la înălţimi corespunzătoare, care să permită o lejeră 

utilizare, atât pentru colectarea reziduurilor, cât şi pentru golirea lor. 
Prin montare, se va ţine seama de asigurarea condiţiilor împotriva furturilor şi 

distrugerilor.  
 
Art. 7. Montarea meselor de şah şi a meselor de ping-pong 
Montarea meselor de şah şi ping-pong se va face respectând instrucţiunile de 

întreţinere şi montaj. În urma montajului va fi asigurată stabilitatea şi rigiditatea meselor 
de şah şi ping-pong. 

Mesele vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva furtului şi a 
distrugerii. 

Montarea meselor de şah şi a celor de ping-pong se va executa în zone de maximă 
siguranţă şi protejate din punct de vedere atmosferic. 

 
Art. 8. Montarea popicilor 
Montarea popicilor se va face respectând documentaţia de execuţie. 
Popicii montaţi în zonele verzi, zone pietonale, zone destinate spaţiilor de joacă 

pentru copii vor fi protejaţi anticoroziv (vopsire, grunduire). 
 

Art. 9. Montarea băncilor 
Montarea băncilor pentru agrement pe domeniul public, are ca scop asigurarea 

odihnei şi recreării pentru cetăţeni. Aceste bănci se montează pe trotuare sau alei 
pietonale din parcuri, zone verzi şi de agrement. 
 Montarea băncilor pentru agrement se va realiza având în vedere fixarea lor pentru 
eliminarea riscurilor de distrugere sau sustragere. 
 Băncile pentru agrement cu schelet metalic vor fi protejate împotriva factorilor 
corozivi (grunduire şi vopsire). 
 Lamelele din cherestea vor fi fără noduri, geluite, vopsite şi executate dintr-o 
singura bucată.  
 

Art. 10. Montarea gardurilor şi a împrejmuirilor de protecţie 
Montarea gardurilor şi împrejmuirilor de protecţie (metalice, de lemn, de beton) a 

zonelor verzi se va face conform normelor tehnice şi de securitate. 
În urma montajului va fi asigurată stabilitatea şi rigiditatea gardului sau a 

împrejmuirii (gardurile vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva distrugerilor 
şi furturilor). 
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Gardurile şi împrejmuirile vor fi protejate împotriva coroziunii (grunduire, 
vopsire). 
 

Art. 11. Montarea fântânilor arteziene ambientale 
  Fântânile arteziene ambientale sunt elemente arhitectonice destinate să 
îmbunătăţească aspectul peisagistic al zonei unde sunt amplasate, având în acelaşi timp şi 
calitatea de reîmprospătare atmosferei şi recreere. 
  Alegerea jocurilor de jeturi de apă, a culorilor şi a jocurilor de lumini va ţine seama 
de caracteristicile bazinelor pe care sunt amplasate şi a delimitării lor în spaţiu (parcuri, 
zone carosabile, etc.). 
  Fântânile arteziene ambientale sunt instalaţii complexe, care pot să cuprindă 
subansamble electrice, electronice şi hidraulice. 
  Montarea lor va ţine seama de respectarea cu stricteţe a normelor tehnice 
referitoare la instalaţiile electrice şi instalaţiile sanitare şi, de asemenea, a normelor de 
protecţia muncii cu privire la personalul de deservire. 

  Fântânile arteziene ambientale vor fi prevăzute obligatoriu cu sistem de recirculare 
a apei. Se vor monta, de asemenea, filtre pentru purificare apei. 

  Montarea instalaţiilor componente se va face în încăperi special destinate acestui 
fapt, care vor fi prevăzute cu sistem de protecţie electrică, împotriva inundaţiilor şi 
împotriva îngheţului. Racordarea instalaţiilor electrice şi hidraulice la reţelele de apă, 
canalizare şi reţeaua electrică se va face pe bază de proiect tehnic, conform normelor 
tehnice în vigoare şi cu avizul organelor abilitate de lege. 

 Montarea fântânilor arteziene ambientale va ţine seama de instrucţiunile tehnice 
cuprinse în caietul de întreţinere şi montaj, eliberat de furnizor. La montaj se va verifica 
certificarea calitativă a pieselor componente ale instalaţiilor. 

 Montarea sistemelor de protecţie împotriva avariilor (electrice, hidraulice) va ţine 
seama de asigurarea căilor de acces, permiţând o intervenţie rapidă şi fără expunere la 
orice fel de riscuri a personalului de deservire. 
 

Art. 12. Lucrările de montaj a mobilierului stradal vor fi condiţionate de existenţa la 
punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: 

a) documentaţie tehnică de execuţie; 
b) instrucţiunile de lucru, fişe tehnologice, planuri tehnice de execuţie aprobate; 
c) certificate de calitate, declaraţiile de conformitate, fişa tehnică a materialelor 

aprovizionate ce urmează a fi montate; 
d) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare, sculelor şi dispozitivelor 

de verificare, utilajelor şi unităţilor aferente execuţiei; 
e) asigurarea cu personal executant autorizat, instruit şi testat în ceea ce priveşte 

procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare; 
f) preluarea frontului de lucru. 
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CAPITOLUL III ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL 

 
Art. 13. Activitatea de întreţinere a mobilierului stradal are drept obiectiv 

menţinerea în parametrii de funcţionare a acestuia, pentru a asigura o bună deservire a 
utilizatorilor. 

 
Lunar, un reprezentant al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, însoţit de un reprezentant al 

Serviciului Gospodărie Comunală vor face o inspecţie tehnică a mobilierului stradal  
montat pe domeniu public; toate deficienţele constatate se vor consemna într-un proces – 
verbal semnat de ambele părţi. 

Întreţinerea şi repararea mobilierului stradal se va face de către R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, prin personal calificat, care va avea în vedere: 

a) strângerea elementelor de fixare, pentru asigurarea rigidizării;  
b) vopsirea elementelor metalice şi lemnoase, ori de câte ori este nevoie; 
c) asigurarea lubrifierii elementelor în mişcare; 
d) înlocuirea elementelor care prezintă uzură avansată; 
e) siguranţa în funcţionare; 
f) protecţia împotriva avariilor electrice; 
g) constatarea şi remedierea defectelor de orice altă natură. 

 
Art. 14. Lucrările de întreţinere a mobilierului stradal vor fi condiţionate de 

existenţa la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: 
a) documentaţie tehnică de execuţie; 
b) instrucţiunile de lucru, fişe tehnologice, planuri tehnice de execuţie aprobate; 
c) certificate de calitate, declaraţiile de conformitate, fişa tehnică a materialelor 

aprovizionate ce urmează a fi montate; 
d) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare, sculelor şi dispozitivelor 

de verificare, utilajelor şi unităţilor aferente execuţiei; 
e) asigurarea cu personal executant autorizat, instruit şi testat în ceea ce priveşte 

procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare; 
f) procesele verbale de constatare a eventualelor defecţiuni; 
g) preluarea frontului de lucru.  
 

CAPITOLUL IV VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII 
 

Art. 15. Verificarea lucrărilor executate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, atât la 
lucrările de montaj, cât şi la cele de întreţinere a mobilierului stradal se va face de către 
inspectorii de specialitate ai Serviciului Gospodărie Comunală, însoţiţi de reprezentantul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi va urmări: 
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a) respectarea documentaţiei tehnice; 

b) respectarea termenelor de executare a lucrărilor, precum şi calitatea şi cantitatea 
acestora; 

c) respectarea prevederilor prevăzute în prezentul caietul de sarcini. 
 
CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 
  

Art.16. Finanţarea lucrărilor 
 Finanţarea lucrărilor se asigură din: 

a) bugetul local pe baza situaţiilor de plată întocmite de R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
şi confirmate de inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului de Gospodărie 
Comunală ai Primăriei Municipiului Craiova; 

b) din fonduri proprii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
Art. 17. R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligativitatea de a încheia şi onora contracte 

de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, utilizate pentru prestarea activităţii 
de montare şi întreţinere a mobilierului stradal, conform legislaţiei în vigoare privind 
asigurările. 

Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face de către R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, după ce situaţiile de plată au fost verificate cantitativ şi calitativ şi semnate de 
către specialişti din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.  

Facturarea contravalorii serviciilor prestate către alţi beneficiari se va face către 
aceştia. 

Tarifele percepute de R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor fi stabilite prin hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Craiova, pe baza fundamentării propuse de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi avizate de serviciul de specialitate. 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova are dreptul să propună Consiliului Local al municipiului 
Craiova ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în 
costurile de operare.  

Tarifele se vor ajusta conform legislaţiei în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 

Consiliul Local al municipiului Craiova, prin serviciile sale de specialitate, va avea 
acces  la modul de fundamentare a tarifelor. 

Consiliul Local al municipiului Craiova va reţine un procent de 5% din valoarea 
fiecărei facturi emise de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în vederea constituirii unei garanţii de 
bună execuţie. Restituirea sumelor constituite ca şi garanţii de bună execuţie, se va face 
în luna ianuarie a anului următor. 

 
Art. 18. În condiţiile în care organele de control abilitate vor constata diferenţe de 

preţuri, cantităţi, valori, facturate în plus de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, toate acestea 
intra în sarcina R.A.A.D.P.F.L. Craiova, care va suporta achitarea lor fără echivoc, 
inclusiv a dobânzilor aferente acestora. 
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CAPITOLUL VI  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 
Art. 19. Consiliul Local al municipiului Craiova, în relaţia cu R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova are următoarele drepturi: 
a) verifica  modul în care gestionează şi administrează activitatea de montare şi 

întreţinere a mobilierului stradal; 
b) stabileste strategiile de dezvoltare şi funcţionare cu privire la montarea şi 

întreţinerea mobilierului stradal; 
c) exercita competenţe şi responsabilităţi conform legislaţiei în vigoare cu privire 

la montarea şi întreţinerea mobilierului stradal; 
d) are iniţiative şi adoptă hotărâri referitoare la montarea şi întreţinerea 

mobilierului stradal. 
e) verifica, solicita refundamentarea şi aproba structura, nivelurile şi ajustările 

preţurilor şi tarifelor propuse de R.A.A.D.P.F.L. Craiova care execută 
lucrările de montare şi întreţinere a mobilierului stradal; 

f) verifica modul în care R.A.A.D.P.F.L. Craiova realizează indicatorii de 
performanţă stabiliţi prin prezentul caiet de sarcini. 

       

Art. 20. Consiliul Local al municipiului Craiova, în relaţia cu R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova are următoarele obligaţii: 

a) asigura mediul de afaceri transparent; 
b) aduce la cunoştinţa cetatenilor, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile  al 

căror obiect îl constituie activitatea de montare şi  întreţinere  a mobilierului 
stradal; 

c) respecta şi executa obligaţiile asumate prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi prin prezentul caiet de sarcini; 

d) achita contravaloarea prestaţiilor efectuate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
conform situaţiilor de plată întocmite în baza proceselor verbale de recepţie; 

e) pastreaza confidenţialitatea în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la 
activitatea R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 
Art. 21. R.A.A.D.P.F.L. Craiova în exercitarea activităţii de montare şi întreţinere 

a mobilierului stradal, are următoarele drepturi: 
a) încaseaza contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantităţii şi 

calităţii acestora; 
b) propune Consiliului Local al municipiului Craiova ajustarea periodică a 

preţurilor şi tarifelor în funcţie de influenţele stabilite în costurile de 
operare. 

     

Art. 22. R.A.A.D.P.F.L. Craiova în exercitarea activităţii de montare şi întreţinere 
a mobilierului stradal, are următoarele obligaţii: 

a)  furnizeaza Consiliului Local al municipiului Craiova informaţiile solicitate şi 
asigura accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării activităţii 
de montare şi întreţinere a mobilierului stradal, în conformitate cu prevederile 
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în vigoare; 
b) toate achiziţiile organizate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova se fac în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; 
 

c) pune în aplicare metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 
concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare  pentru achiziţiile 
publice de lucrări, bunuri şi servicii; 

d) asigura finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi. 
e) să se autorizeaze conform prevederilor legale în vigoare; 
f) instrueste si raspunde pentru personalul care efectueaza prestaţia, acesta fiind 

răspunzător pentru eventualele accidente de muncă; 
g) raspunde de eventualele daune materiale si morale, generate de prestaţia 

necorespunzătoare a serviciului; 
h) furnizează Consiliului Local al Municipiului Craiova date despre prestarea 

activităţii, conform unui program stabilit sau la cerere; 
 

Art. 23.  Utilizatorii mobilierului stradal au următoarele drepturi: 
a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind activitatea de montare şi  

întreţinere a mobilierului stradal; 
b) folosirea mobilierului stradal montat pe domeniul public conform 
     destinatiei sale.  
 

Art. 24. Utilizatorii mobilierului stradal au următoarele obligaţii: 
a) pastreaza şi să întreţine mobilierul stradal montat pe domeniul public; 
b) achita contravaloarea distrugerilor de mobilier stradal montat pe domeniul 

public provocate din culpă; 
c) respectă prevederile adoptate de Consiliul Local referitoare la montarea şi 
    întreţinerea mobilierului stradal. 
d) beneficiaza de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la activitatea de 

montare şi  întreţinere a mobilierului stradal; 
 

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art. 25. Se interzice încredinţarea de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova a activităţii de 

montare şi întreţinere a mobilierului stradal altor prestatori, fără acordul prealabil al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
Art. 26. Realizarea activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal se  

face cu respectarea indicatorilor de performanţă prezentaţi în anexa la prezentul caiet de 
sarcini. 
 

Art. 27. R.A.A.D.P.F.L. Craiova în calitate de operator poate face propuneri 
Consiliului Local pentru îmbunătăţirea activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului 
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stradal. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
DAN IULIUS MAGLA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

INDICATORI MINIMALI 
 

DE PERFORMANŢĂ ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
DE MONTARE ŞI ÎNTREŢINERE A MOBILIERULUI STRADAL 

 
 
 
 
 

1. Rezolvarea reclamaţiilor privind deficienţele la mobilierul stradal  
40% - 4 zile 
60% - 8 zile 

2. Număr de sesizări din partea beneficiarului   
 10 sesizări/an 

3. Număr de sesizări din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorului 
  5 sesizări/an 

4. Garanţia de executare a lucrărilor de reparaţii pe categorii de lucrări 
- suduri    
    
  95% - 1 an 
    
    
     5% - 6 
luni  
- rigidizări (fixare în beton, elemente de îmbinare)          100% 
- 6 luni  
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- înlocuiri subansamble    
   90% - 1 an 
    
    
   10% - 6 
luni 
- vopsitorii    
    
 90% - 2 ani 
    
    
   10% - 1 an 
5. Număr de verificări periodice efectuate de către prestator        1 verificare/lună 
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