
MUNICPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     
  PROIECT   
                                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind 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 
25.02.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.24304/2021, raportul nr.25749/2021  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.26948/2021 prin care se 
propune 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, Hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată; 
           În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, 
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 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 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.200/2020. 

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 Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTRETINERE DRUMURI  
Nr. 24304/08.02.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcționarea 

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 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; 

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 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.  

Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; 

montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-urilor 

publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, 

a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului 

public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului 

public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 22159/03.02.2021, operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru activităţile date în administrare. La acestea, 

se anexează notele de fundamentare şi centralizatoarele tarifelor în care sunt prevazute elemente care 

conduc la creşterea tarifelor, după cum urmează: - prin H.G. nr.4/2021, ce reglementează salariului de 

baza minim brut pe ţară garantat în plată, s-a stabilit cu data de 13.01.2021 salariul minim brut pe ţară 

la valoarea de 2300 lei lunar care nu include sporuri şi alte adaosuri pentru un program complet de 
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lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 17,66 lei pe ora. La aceasta valoare de 17,66 lei 

se adaugă bonusuri în cuantum de 2,47 lei/ora.  

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile O.G. nr. 71/2002, H.G. nr. 

4/13.01.2021, Legii nr. 448/2006 coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

-aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova, prevăzute în Anexa la prezentul raport; 

-încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr 200 din 25.06.2020. 

 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

Întocmit, 
      DIRECTOR EXECUTIV, 

                 DELIA CIUCĂ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTRETINERE DRUMURI  
Nr.25749/09.02.2021  

 
Raport de specialitate 

privind modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv ” Întreținere si reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de 

piatră bruta, piatra sparta si amestec optimal” 

Prin H.C.L. nr. 56/2006, 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”, către 
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Conform art. 10, alin. (3) si alin. (4) 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. 

Prin HCL nr. 168/2020 s-a aprobat metodologia de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor 
pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Începând cu data de 13.01.2021, s-a stabilit salariul minim brut pe țară la valoarea de 2300 lei 
lunar, ce nu include sporuri și alte adausuri pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în 
medie pe luna, potrivit H.G. nr.4/2021.  

 Urmare acestui fapt, prin Hotararea nr. 10/21.01.2021 aprobata de Consiliu de Administratie al 
R.A.A.D.P.F.L Craiova, s-au aprobat rețelele orare de deviz aplicabile pentru anul 2021 pentru toate 
categoriile de muncitori. 

Prin adresa nr. 22159/03.02.2021 înregistrată la autoritatea publica locala sub nr. 
3542/03.02.2021, 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. 
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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. Cv 

La acestea, se anexează nota de fundamentare și centralizatorul tarifelor în care sunt prevazute 
elemente care conduc la creșterea tarifelor ,după cum urmează: 

-În ceea ce priveşte bonusurile de 2,47 lei /ora, menţionăm ca acestea reprezinta bonurile de masa, 
tichetele cadou, cheltuieli sociale ce reprezinta ajutoarele acordate salariaţilor conform articolului 104 
literele a, b, c respectiv litera g. 

-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 Contractului Colectiv de Munca , art .62 ,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 8 
persoane, de aici rezultând că numărul de persoane pentru care trebuie sa plateasca este de 26 
persoane cu handicap. 

În urma modificării salariului minim la valoarea de 2300 lei prin H.G. nr.4/2021 pentru 26 
persoane cu handicap se achită suma de 59800 lei calculată astfel:26*2300=59800. 

Raportând la media lunară a fondului de salarii estimat pe anul 2021 ca fiind de 
29881000/l2luni=2490083 lei, s-a calculat un procent 2,40%, calculat astfel 59800/2490083=2,40%. 
Ataşam în copie adresa nr. 2035/21.01.2021 de fundamentare a numărului de personal şi a fondului 
de salariu pentru anul 2021. 

BONUSURI – SALARIU ORAR DE DEVIZ 

DIRECT PRODUCTIVI 609 ANGAJAŢI 

Bonuri de masă 2789,220 

Tichete cadou 183,900 

Cheltuieli sociale 85,000 
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Total an 3058,120 

Total lună 254,843.33 

Total lei/oră 2,47 

REŢELE DE SALARII ORARE DE DEVIZ 

Aplicabile de la 13.01.2021 

Calculul reţelei de salarii orare de deviz s-a făcut pentru un număr de 609 de angajaţi direct 
productivi ai R.A.A.D.P.F.LCRAIOVA din următoarele sectoare: 

• Sector întreţinere si reparaţii străzi - 28 angajaţi 

• Sector Siguranţa Circulaţiei-26 angajaţi 

• Secţia Zone Verzi – 392 angajaţi 

• Sector Coloana Auto - 53 angajaţi 

• Sector Mobilier Urban - 44 angajaţi 

• Sector Administraţie Cimitire si Construcţii funerare - 66 angajaţi 

Total salarii de baza = 1259.332 lei Total sporuri CCM = 264.519 lei Medie sporuri CCM -21% 

Medie Concediu Odihna = 9 % 

Total medie = 30 % 

Potrivit Procesului-Verbal nr. 24302 încheiat în data de 08.02.2021, 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. 

Fata de cele mai sus menționate, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 56/2006, O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, H.C.L. nr. 469/2013, H.C.L. nr. 168/2020, H.G. nr. 4/2021 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

• modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere şi reparare a străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal , prevăzute în Anexa la 
prezentul raport; 
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• modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 469/2013 și încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 200 din 25.06.2020.  

 
 

Director Executiv,      Şef Serviciu, 
DELIA CIUCĂ      Marian Ghencioiu   
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data      Data              
Semnatura      Semnatura 
 
       Întocmit, 
                 Cons. Marius Valeriu Mirea 
      Îmi asum responsabilitatea pentru  
      fundamentarea, realitatea şi legalitatea    
                            întocmirii acestui act oficial 
      Data 
                            Semnatura 



Anexa 3

Manopera si utilaj - daca este cazul
Tarif vechi

Valoare 
fara TVA

Manoper
a (lei)

Utilaj / 
Transp. 

(lei)

Total 
cheltuieli 
directe

Valoare 
fara TVA

1 DE14A

Placi prefabricate din beton 
sau placi piatra la trotuare  
asezate pe o fundatie de 
beton de 10 cm grosime, 
prin intermediul unui strat de 
2 cm mortar de ciment, 
inclusiv rostuirea

mp 41,71 27,14 31,66 41,49

2 DD02B

Pavaj executat cu pavele 
normale categ.I pe un 
substrat de MORTAR de 
ciment

mp 28,83 18,62 0,20 21,91 28,71

3 DD02C

Pavaj executat cu pavele 
normale categ.I pe un 
substrat de BETON de 
ciment

mp 26,17 16,66 0,20 19,85 26,01

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta,

piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Nr. 
crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 
modificar

e (%)

Tarife actualizate



4 DD07A (NL1)

Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje 
din calupuri Nota: curatirea 
rosturilor se face numai cu 
scoaba si prin spalare cu 
apa la presiune pe o 
adancime de 3 cm, fara 
suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar 
de ciment a rosturilor la 
pavaje din calupuri Nota: 
curatirea rosturilor se face 
numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune 
pe o adancime de 3 cm, fara 
suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar 
de ciment a rosturilor la 
pavaje din calupuri Nota: 
curatirea rosturilor se face 
numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune 
pe o adancime de 3 cm, fara 
suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 

mp 12,99 7,95 0,41 9,84 12,89



5 DD07C (NL2)

Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje 
din pavele normale Nota: 
curatirea rosturilor se face 
numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune 
pe o adancime de 3 cm, fara 
suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar 
de ciment a rosturilor la 
pavaje din pavele normale 

mp 12,99 7,95 0,41 9,84 12,89

6 DI09A
Refacerea de pavaje vechi 
din calupuri cu rosturi 
nebitumate

mp 24,94 16,04 18,90 24,77

7 DD01B
Pavaj executat din calupuri 
pe un strat de mortar de 
ciment

mp 26,44 16,85 0,20 20,05 26,27

8 DA18B1

Strat de fundatie din 
agregate in amestecuri 
optimale executate cu 
asternere mecanica

mc 50,65 5,49 32,11 38,62 50,61

9 DA18B2

Strat de fundatie din 
agregate in amestecuri 
optimale executate cu 
asternere mecanica: Rulou 
compactor inchiriat  si 
Autogreder inchiriat

mc 50,73 5,49 32,17 38,68 50,68

10 DA12C1

Strat de fundatie din piatra 
sparta pentru drumuri cu 
asternere mecanica executat 
fara impanare si fara innoire

mc 56,31 5,95 35,93 42,89 56,21



11 DA12C2

Strat de fundatie din piatra 
sparta pentru drumuri cu 
asternere mecanica executat 
fara impanare si fara innoire - 
Autogreder inchiriat, Cilindru 
compactor inchiriat

mc 56,66 5,95 36,23 43,19 56,60

12 DG02A

Desfacerea manuala a 
pavajelor din piatra bruta, 
bolovani de rau, piatra 
cubica

mp 5,15 3,37 3,95 5,18

13 DG04B

Desfacere (demontat) 
bordura (sau chenare) din 
piatra sau de beton orice 
dimensiune

ml 10,00 6,55 7,68 10,06

14 DG03A

Desfacerea de trotuare din 
dale de beton sau bazalt 
montate pe beton orice 
dimensiune

mp 9,41 6,15 7,21 9,45

15 DI12A
Refacerea de pavaje vechi 
din bolovani de rau si piatra 
bruta

mp 22,30 14,47 16,93 22,19

16 DA12C@1

Reprofilare (PREGATIRE) 
strada in vederea executarii 
lucrarii de asternere a 
stratului de fundatie din 
piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica - 
executata cu 
AUTOGREDER

mc 53,26 3,98 35,93 40,59 53,19



17 DA12C@2

Reprofilare (PREGATIRE) 
strada in vederea executarii 
lucrarii de asternere a 
stratului de fundatie din 
piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica - 
executata cu 
AUTOGREDER inchiriat

mc 53,61 3,98 36,23 40,89 53,58

18 DE10A Montat bordura din beton ml 18,12 11,79 13,79 18,07

19 DE11A Montat borduri MICI din 
beton ml 9,36 6,09 7,13 9,35

20 DE13A

Montat placi prefabricate din 
beton la trotuare asezate pe 
un strat de nisip de 5 cm 
grosime, rostuit cu mortar de 
ciment

mp 16,10 10,44 12,20 15,99

21 DA06A
Strat de agregate naturale 
cilindrate (Fundatie de balast 
sau nisip)

mc 47,12 23,03 8,78 35,75 46,85

22 DA03A Scarificarea manuala a 
platformei drumului mc 94,75 61,28 72,70 95,27

23 DH08A Curatirea platformei drumului mc 70,60 45,21 53,64 70,29

24 DH14A Curatirea manuala a 
santurilor si rigolelor ml 7,46 4,77 5,66 7,41

25 DE15A Sapatura in platforma 
drumului mc 88,74 58,13 68,08 89,21

26 DI10A
Refacerea de pavaje din 
pavele normale, inclusiv 
Behaton sau Uniloc

mp 22,68 14,75 17,21 22,55



27 DG06A

Spargerea si desfacerea 
betonului de ciment pe 
suprafete limitate - 
IMBRACAMINTE 
CAROSABILA

mc 146,84 83,92 14,47 112,74 147,14

28 DG06B

Spargerea si desfacerea 
betonului de ciment pe 
suprafete limitate - ALEI, 
TROTUARE SAU FUNDATII 
DE DRUMURI

mc 116,40 67,06 10,85 89,38 117,13

29 DF27A Pilot de dirijare a traficului ora 27,31 17,66 20,95 27,46

30 TSC02B1

Sapatura mecanica cu 
buldoexcavatorul pe pneuri, 
de 0,21-0,39 mc, cu 
comanda hidraulica, in 
pamant cu umiditate 
naturala, cu descarcare in 
depozit teren categ. II-a

100 m 726,21 550,29 550,29 721,10

31 TSC02B1@

Sapatura mecanica cu 
buldoexcavatorul pe pneuri, 
de 0,21-0,39 mc, cu 
comanda hidraulica, in 
pamant cu umiditate 
naturala, cu descarcare in 
depozit teren categ. II-a

100 m 632,68 480,05 480,05 629,06

32 TRA01A10

Transport rutier al 
materialelor, semifabricatelor 
cu autobasculanta pe 
distanta de 10 km

to 13,01 9,73 9,73 12,75

33 TRA01A10P

Transport rutier al 
pamantului sau molozului cu 
autobasculanta pe distanta 
de 10 km

to 13,01 9,73 9,73 12,75



34 TRA01A03

Transport rutier al 
materialelor, semifabricatelor 
cu autobasculanta pe 
distanta de 3 km

to 3,91 2,91 2,91 3,81

35 TRA01A03P

Transport rutier al 
pamantului sau molozului cu 
autobasculanta pe distanta 
de 3 km

to 3,91 2,91 2,91 3,81

36 TRA01A05

Transport rutier al 
materialelor, semifabricatelor 
cu autobasculanta pe 
distanta de 5 km

to 6,51 4,86 4,86 6,36

37 TRA01A05P

Transport rutier al 
pamantului sau molozului cu 
autobasculanta pe distanta 
de 5 km

to 6,51 4,86 4,86 6,36

38 TSC35B3

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 
mc pamant din categoria II-
a, distanta < 10 m

100 mc 238,21 180,50 180,50 236,52

39 TSC35B3@

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 
mc pamant din categoria II-
a, distanta < 10 m - 
NEWHOLLAND

100 mc 207,53 157,46 157,46 206,34



40 TSC35C31

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 
mc roci tari si foarte tari pana 
la 25 kg, distanta 11-20 m

100 mc 299,42 226,88 226,88 297,31

41 TSC35C31@

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 
mc roci tari si foarte tari pana 
la 25 kg, distanta 11-20 m - 
NEWHOLLAND

100 mc 260,85 197,92 197,92 259,35

42 DA12C asimilat

Strat de fundatie sau 
reprofilare din piatra sparta 
pentru drumuri cu asternere 
mecanica executat fara 
impanare si fara innoire - cu 
BULDOEXCAVATOR

mc 53,80 5,95 34,01 40,97 53,69

43 RpAcB01C 
(NL3)

Ridicarea la nivelul strazii a 
capacelor de la caminele de 
vizitare

mc 104,10 35,40 37,61 79,01 103,53

44 RpAcB02C

Coborarea la nivelul strazii a 
capacelor de la caminele de 
vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si 
canalizare

mc 63,72 41,40 48,41 63,44



45 DA04B1

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului 
executata cu autogreder pe 
adancimea necesara, insa 
cel putin 5 cm Nota : in 
impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau 
cordonScarificarea mecanica 
a platformei drumului 
executata cu autogreder pe 
adancimea necesara, insa 
cel putin 5 cm Nota : in 
impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau 
cordon

100 mc 712,95 542,07 542,07 710,33

46 DA04B2

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului 
executata cu autogreder pe 
adancimea necesara, insa 
cel putin 5 cm Nota : in 
impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau 
cordon

100 mc 739,41 564,26 564,26 739,41

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor de mai sus  nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi 



Anexa  3

Manopera si utilaj - daca este cazul
Tarif vech

Valoare 
fara TVA

Manoper
a (lei)

Utilaj / 
Transp. 

(lei)

Total 
cheltuieli 
directe

Valoare 
fara TVA

1 DE14A

Placi prefabricate din beton sau 
placi piatra la trotuare  asezate 
pe o fundatie de beton de 10 cm 
grosime, prin intermediul unui 
strat de 2 cm mortar de ciment, 
inclusiv rostuirea

mp 41,71 -0,53 27,14 31,66 41,49

2 DD02B
Pavaj executat cu pavele 
normale categ.I pe un substrat 
de MORTAR de ciment

mp 28,83 -0,42 18,62 0,20 21,91 28,71

3 DD02C
Pavaj executat cu pavele 
normale categ.I pe un substrat 
de BETON de ciment

mp 26,17 -0,61 16,66 0,20 19,85 26,01

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE
Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta,

piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Nr. 
crt. Simbol lucrare Denumirea lucrarii UM

Ajustare / 
modificar

e (%)

Tarife actualizate



4 DD07A (NL1)

Umplerea cu mortar de ciment a 
rosturilor la pavaje din calupuri 
Nota: curatirea rosturilor se face 
numai cu scoaba si prin spalare 
cu apa la presiune pe o 
adancime de 3 cm, fara suflare 
cu aer comprimat (RAADPFL nu 
detine motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
calupuri Nota: curatirea rosturilor 
se face numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune pe o 
adancime de 3 cm, fara suflare 
cu aer comprimat (RAADPFL nu 
detine motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
calupuri Nota: curatirea rosturilor 
se face numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune pe o 
adancime de 3 cm, fara suflare 
cu aer comprimat (RAADPFL nu 
detine motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
calupuri Nota: curatirea rosturilor 
se face numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune pe o 

mp 12,99 -0,77 7,95 0,41 9,84 12,89



5 DD07C (NL2)

Umplerea cu mortar de ciment a 
rosturilor la pavaje din pavele 
normale Nota: curatirea rosturilor 
se face numai cu scoaba si prin 
spalare cu apa la presiune pe o 
adancime de 3 cm, fara suflare 
cu aer comprimat (RAADPFL nu 
detine motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
pavele normale Nota: curatirea 
rosturilor se face numai cu 
scoaba si prin spalare cu apa la 
presiune pe o adancime de 3 cm, 
fara suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
pavele normale Nota: curatirea 
rosturilor se face numai cu 
scoaba si prin spalare cu apa la 
presiune pe o adancime de 3 cm, 
fara suflare cu aer comprimat 
(RAADPFL nu detine 
motocompresor mobil 
specific)Umplerea cu mortar de 
ciment a rosturilor la pavaje din 
pavele normale Nota: curatirea 

mp 12,99 -0,77 7,95 0,41 9,84 12,89

6 DI09A Refacerea de pavaje vechi din 
calupuri cu rosturi nebitumate mp 24,94 -0,68 16,04 18,90 24,77

7 DD01B Pavaj executat din calupuri pe un 
strat de mortar de ciment mp 26,44 -0,64 16,85 0,20 20,05 26,27



8 DA18B1
Strat de fundatie din agregate in 
amestecuri optimale executate 
cu asternere mecanica

mc 50,65 -0,08 5,49 32,11 38,62 50,61

9 DA18B2

Strat de fundatie din agregate in 
amestecuri optimale executate 
cu asternere mecanica: Rulou 
compactor inchiriat  si 
Autogreder inchiriat

mc 50,73 -0,10 5,49 32,17 38,68 50,68

10 DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta 
pentru drumuri cu asternere 
mecanica executat fara impanare 
si fara innoire

mc 56,31 -0,18 5,95 35,93 42,89 56,21

11 DA12C2

Strat de fundatie din piatra sparta 
pentru drumuri cu asternere 
mecanica executat fara impanare 
si fara innoire - Autogreder 
inchiriat, Cilindru compactor 
inchiriat

mc 56,66 -0,11 5,95 36,23 43,19 56,60

12 DG02A
Desfacerea manuala a pavajelor 
din piatra bruta, bolovani de rau, 
piatra cubica

mp 5,15 0,58 3,37 3,95 5,18

13 DG04B
Desfacere (demontat) bordura 
(sau chenare) din piatra sau de 
beton orice dimensiune

ml 10,00 0,60 6,55 7,68 10,06

14 DG03A
Desfacerea de trotuare din dale 
de beton sau bazalt montate pe 
beton orice dimensiune

mp 9,41 0,43 6,15 7,21 9,45

15 DI12A Refacerea de pavaje vechi din 
bolovani de rau si piatra bruta mp 22,30 -0,49 14,47 16,93 22,19



16 DA12C@1

Reprofilare (PREGATIRE) strada 
in vederea executarii lucrarii de 
asternere a stratului de fundatie 
din piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica - 
executata cu AUTOGREDER

mc 53,26 -0,13 3,98 35,93 40,59 53,19

17 DA12C@2

Reprofilare (PREGATIRE) strada 
in vederea executarii lucrarii de 
asternere a stratului de fundatie 
din piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica - 
executata cu AUTOGREDER 
inchiriat

mc 53,61 -0,06 3,98 36,23 40,89 53,58

18 DE10A Montat bordura din beton ml 18,12 -0,28 11,79 13,79 18,07

19 DE11A Montat borduri MICI din beton ml 9,36 -0,11 6,09 7,13 9,35

20 DE13A

Montat placi prefabricate din 
beton la trotuare asezate pe un 
strat de nisip de 5 cm grosime, 
rostuit cu mortar de ciment

mp 16,10 -0,68 10,44 12,20 15,99

21 DA06A
Strat de agregate naturale 
cilindrate (Fundatie de balast sau 
nisip)

mc 47,12 -0,57 23,03 8,78 35,75 46,85

22 DA03A Scarificarea manuala a 
platformei drumului mc 94,75 0,55 61,28 72,70 95,27

23 DH08A Curatirea platformei drumului mc 70,60 -0,44 45,21 53,64 70,29

24 DH14A Curatirea manuala a santurilor si 
rigolelor ml 7,46 -0,67 4,77 5,66 7,41



25 DE15A Sapatura in platforma drumului mc 88,74 0,53 58,13 68,08 89,21

26 DI10A
Refacerea de pavaje din pavele 
normale, inclusiv Behaton sau 
Uniloc

mp 22,68 -0,57 14,75 17,21 22,55

27 DG06A

Spargerea si desfacerea 
betonului de ciment pe suprafete 
limitate - IMBRACAMINTE 
CAROSABILA

mc 146,84 0,20 83,92 14,47 112,74 147,14

28 DG06B

Spargerea si desfacerea 
betonului de ciment pe suprafete 
limitate - ALEI, TROTUARE SAU 
FUNDATII DE DRUMURI

mc 116,40 0,63 67,06 10,85 89,38 117,13

29 DF27A Pilot de dirijare a traficului ora 27,31 0,55 17,66 20,95 27,46

30 TSC02B1

Sapatura mecanica cu 
buldoexcavatorul pe pneuri, de 
0,21-0,39 mc, cu comanda 
hidraulica, in pamant cu 
umiditate naturala, cu descarcare 
in depozit teren categ. II-a

100 m 726,21 -0,70 550,29 550,29 721,10

31 TSC02B1@

Sapatura mecanica cu 
buldoexcavatorul pe pneuri, de 
0,21-0,39 mc, cu comanda 
hidraulica, in pamant cu 
umiditate naturala, cu descarcare 
in depozit teren categ. II-a

100 m 632,68 -0,57 480,05 480,05 629,06

32 TRA01A10

Transport rutier al materialelor, 
semifabricatelor cu 
autobasculanta pe distanta de 10 
km

to 13,01 -2,00 9,73 9,73 12,75



33 TRA01A10P
Transport rutier al pamantului 
sau molozului cu autobasculanta 
pe distanta de 10 km

to 13,01 -2,00 9,73 9,73 12,75

34 TRA01A03

Transport rutier al materialelor, 
semifabricatelor cu 
autobasculanta pe distanta de 3 
km

to 3,91 -2,56 2,91 2,91 3,81

35 TRA01A03P
Transport rutier al pamantului 
sau molozului cu autobasculanta 
pe distanta de 3 km

to 3,91 -2,56 2,91 2,91 3,81

36 TRA01A05

Transport rutier al materialelor, 
semifabricatelor cu 
autobasculanta pe distanta de 5 
km

to 6,51 -2,30 4,86 4,86 6,36

37 TRA01A05P
Transport rutier al pamantului 
sau molozului cu autobasculanta 
pe distanta de 5 km

to 6,51 -2,30 4,86 4,86 6,36

38 TSC35B3

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 mc 
pamant din categoria II-a, 
distanta < 10 m

100 mc 238,21 -0,71 180,50 180,50 236,52

39 TSC35B3@

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 mc 
pamant din categoria II-a, 
distanta < 10 m - NEWHOLLAND

100 mc 207,53 -0,57 157,46 157,46 206,34



40 TSC35C31

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 mc 
roci tari si foarte tari pana la 25 
kg, distanta 11-20 m

100 mc 299,42 -0,70 226,88 226,88 297,31

41 TSC35C31@

Incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri 
(buldoexcavator) de 1.5-4 mc 
roci tari si foarte tari pana la 25 
kg, distanta 11-20 m - 
NEWHOLLAND

100 mc 260,85 -0,58 197,92 197,92 259,35

42 DA12C asimilat

Strat de fundatie sau reprofilare 
din piatra sparta pentru drumuri 
cu asternere mecanica executat 
fara impanare si fara innoire - cu 
BULDOEXCAVATOR

mc 53,80 -0,20 5,95 34,01 40,97 53,69

43 RpAcB01C 
(NL3)

Ridicarea la nivelul strazii a 
capacelor de la caminele de 
vizitare

mc 104,10 -0,55 35,40 37,61 79,01 103,53

44 RpAcB02C

Coborarea la nivelul strazii a 
capacelor de la caminele de 
vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare

mc 63,72 -0,44 41,40 48,41 63,44



45 DA04B1

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului executata cu 
autogreder pe adancimea 
necesara, insa cel putin 5 cm 
Nota : in impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau 
cordonScarificarea mecanica a 
platformei drumului executata cu 
autogreder pe adancimea 
necesara, insa cel putin 5 cm 
Nota : in impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau cordon

100 mc 712,95 -0,37 542,07 542,07 710,33

46 DA04B2

Scarificarea mecanica a 
platformei drumului executata cu 
autogreder pe adancimea 
necesara, insa cel putin 5 cm 
Nota : in impietruiri cu adunarea 
materialelor in sul sau cordon

100 mc 739,41 0,00 564,26 564,26 739,41

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor de mai sus  nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 26948/ 11.02.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 24304/08.02.2021 al Direcției Servicii Publice -  
Serviciul Administrare și Întreținere Drumuri; 

− Raportul de specialitate nr. 25749/09.02.2021 al Direcției Servicii Publice -  
Serviciul Administrare și Întreținere Drumuri; 

− O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

− Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

− H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată; 

− H.C.L. nr. 56/2006 
− H.C.L. nr. 469/2013 
− H.C.L. nr. 168/2020 
− H.C.L. nr. 200/2020 
− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă 
către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv “Întreținere şi reparare a străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal”. 
 
 
  Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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