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

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 81/13.07.2022 
 

Consiliul de Administrație 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 ordinară din data de 13.07.2022, 

Având în vedere Raportul de Control înregistrat cu numărul 
17626/20.05.2022 întocmit de către Camera de Conturi Dolj în urma acțiunii de 
verificare efectuată la RAADPFL Craiova, Decizia 91/2022 emisă de directorul 
Camerei de Conturi Dolj, precum și planul de măsuri propus pentru punerea în 
aplicare a Deciziei nr. 91/20.06.2022,  

 
 

 
       H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art. 1 Ia act de Raportul de Control înregistrat cu numărul 17626/20.05.2022 
întocmit de către Camera de Conturi Dolj în urma acțiunii de verificare efectuată la 
RAADPFL Craiova, cât și de Decizia 91/2022 emisă de directorul Camerei de Conturi 
Dolj.  
 

Art. 2 Aprobă Planul de măsuri propus pentru punerea în aplicare a Deciziei 
nr. 91/20.06.2022 și ducerea la îndeplinire de către compartimentele 
nominalizate.  

 
Art.3 Dispune informarea CA-ului printr-un raport lunar prezentat în cadrul 

ședinței ordinare, realizat de conducerea RAADPFL Craiova a stadiului îndeplinirii 
măsurilor dispuse de Camera de Conturi Dolj în urma acțiunii de verificare 
efectuată la regie.  

  
Art.4 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE C.A. 

Resceanu Cătălin Ionuț  
 Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 

      Dănescu Ana Gabriela          cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 
 
 
 



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

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
HOTĂRÂREA NR. 82/13.07.2022 

 
Consiliul de Administrație 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 ordinară din data de 13.07.2022, 

Având în vedere Referatul înregistrat cu numărul 24878/13.07.2022 întocmit 
de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare privind rețelele de salarii orare de 
deviz pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori 
necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcții, instalații, construcții 
mașini, rețeaua gospodărie comunală (floricultori), rețea șoferi, rețea tractoriști și 
mecanici deservenți, stabilite în urma modificării Anexei nr.1 la Contractul 
Colectiv de Muncă,  

       H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Aprobă rețelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru anul 2022, 
pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori 
necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcții, instalații, construcții 
mașini, rețeaua gospodărie comunală (floricultori), rețea șoferi, rețea tractoriști și 
mecanici deservenți conform referatului înregistrat cu nr. 24878/13.07.2022, 
întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare. 

Art.2. Pentru categoriile de muncitori zona verde, salariul orar de deviz este 
de 21,56 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.3. Pentru fasonatorii mecanici salariul orar de deviz este de 27,30 lei/oră 
și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.4. Pentru rețeaua de șoferi salariul mediu orar de deviz este de 28,88 
lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.5. Pentru  mecanici salariul orar de deviz este de 28,34 lei/oră și bonusuri 
de 2,65 lei/oră. 

Art.6. Referatul nr. 24878/13.07.2022, întocmit de către Serviciul Resurse 
Umane și Salarizare face parte din prezenta hotărâre. 

Art.7. Rețelele de salarii orare de deviz vor fi aplicabile după aprobarea prin 
HCL a tarifelor propuse spre ajustare/modificare.  

Art.8. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul 
Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Tehnic-
Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE C.A. 
Resceanu Cătălin Ionuț  

 
 Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 

      Dănescu Ana Gabriela          cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 
 


