
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

   
HOTĂRÂREA NR. 84/01.08.2022 

 
Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, 
completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în 
ședința extraordinară din data de 01.08.2022, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 26766/01.08.2022, Notele de 
fundamentare și Centralizatoarele tarifelor pentru activitățile aflate în gestiunea directă a 
RAADPFL Craiova, documente întocmite de către Serviciul Tehnic Producție, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1. Aprobă tarifele calculate pentru următoarele activități aflate în gestiunea 

directă a RAADPFL Craiova :  
- activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din Municipiul 

Craiova;  
- montarea și întreținerea mobilierului urban din Municipiul Craiova; 
- activitate de demontare/desființare  a construcțiilor executate/amplasate ilegal pe 

terenurile ce aparțin domeniul public și/sau privat al Municipiului Craiova;  
- activitatea de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 

brută, piatră spartă si amestec optimal din Municipiul Craiova; 
- activitatea de realizare și întreținere  în perfectă stare de funcționare a instalațiilor 

de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor din 
Municipiul Craiova;  

- activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Municipiul Craiova; 
- activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova, b-dul 

Știrbei Vodă, nr.38 – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism; 
- activitatea de administrare a bazei Hipodrom situată în Parcul Nicolae Romanescu; 
- activitatea de vidanjare a toaletelor ecologice și întreținerea toaletelor publice din 

Municipiul Craiova; 
- activitatea de administrare a cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului 

Craiova: Cimitirul Sineasca, Cimitirul Ungureni, Cimitirul Dorobănția și Cimitirul Craiova 
Nord. 

Art.2. Tarifele au fost calculate folosind rețelele orare de deviz aprobate prin HCA 
nr.82/13.07.2022. 

Art.3. Se înaintează prezenta hotărâre și tarifele aferente activităților mai sus 
menționate Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării. 

Art.4. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse 
Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate ași Serviciul Tehnic-Producție vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE C.A. 
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Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 
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