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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice  
Nr. 116956/28.06.2022 
 
 
 

Raport de specialitate  
privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii de Karting 

Electric pe pista Velodom situata in Parcul Nicolae Romanescu 
 

 
 In conformitate cu prevederile art.3, lit.b) din O.G. nr.71/2002, cu modificarile 
si completarile ultarioare, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat, activitatea de amenajare si intretinere a 
locurilor de agrement este o activitate a seriviciului de administrare a domeniului 
public si privat. 
 Prin H.C.L. nr 56/2006 activitatea de amenajare si intretinere a locurilor de 
agrement a fost data in gestiune directa operatorului R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 Potrivit prevederilor art.10 din actul normativ sus mentionat, 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 de serviciu, 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.  
 Operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a realizat in Parcul Nicolae Romanescu, 
zona Velodrom o pista de Karting, unde urmeaza sa se desfasoare activitati specifice 
acestui sport. 

Acest sport este foarte popular în rândul copiilor și tinerilor din întreaga lume, 
dezvoltand aptitudini si reflexe specifice care vor ramane intiparite in mintea celui 
mic si il vor ajuta foarte mult in viata (la condus, la perceperea reala a faptului ca 
strada nu este un circuit de curse, la fair-play-ul existent in sporturile cu motor), cat si 
la dezvoltarea implicit a anumitor aptitudini tehnice. 

Activităţile de karting electric desfăşurate pe pista Velodrom, din Parcul 
,,Nicolae Romanescu” din Craiova sunt organizate de sub egida CRAFord (Centrul 
de Resurse şi Angajament Ford Craiova – Ford Resource and Engagement Centre 
Craiova - FREC Craiova) impreuna cu operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi fac parte 
din proiectul EV Club.  

Personalul de deservire este format din voluntari ai proiectului EV-Club si 
reprezentanti ai operatorului R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

La activitățile de karting pot participa trei categorii de utilizatori adulți, minori 
cu vârsta cuprinsă între 15 ani şi 18 ani precum si copiii  cu vârsta cuprinsă între 7 ani 
şi 14 ani, iar pe pista de karting se vor afla în acelaşi timp doar utilizatori din aceeaşi 
categorie 
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Conform prevederilor art. 8 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
activitatea autorității publice locale este guvernată de principiul transparenței, astfel, 
în procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au 
obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de 
acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor 
administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.  

Potrivit prevederior art.7  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor 
de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ 
referitor la această acţiune în site-ul propriu, care va fi adus la cunoştinţa publicului 
cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către 
autorităţile publice, iar, autoritatea administraţiei publice stabileste o perioadă de 10 
zile calendaristice de la data publicării, pentru acest proiect, pentru a primi în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 
publice.  

Avand in vedere cele mentionate mai sus precum si prevederile UOG 
nr.59/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
precum si prevederile OG nr.71/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat supunem spre abrobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii de Karting Electric pe pista 
Velodom situata in Parcul Nicolae Romanescu, potrivit anexei la prezentul raport. 
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