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CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                                  

                 
 

 

 
 

                                         HOTĂRÂREA NR. 214 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2007;  
 Având în vedere raportul nr.41218/1998 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune aprobarea  tarifelor de bază minime/mp aferente 
spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209, 210, 211, 214, 
215/2007;      
 În temeiul art.36, alin.2, lit. c, d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17  şi art.45, 
alin.2, lit. c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă tarifele de bază minime pentru chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor 

cu altă destinaţie din fondul locativ de stat, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Tarifele de bază minime la chiriile lunare prevăzute în anexa nr.1 se reduc după 
caz, pentru întreaga suprafaţă, după cum urmează :  

 - 10% pentru spaţiile lipsite de instalaţii de apă şi canalizare sau una dintre 
acestea;  

 Pentru aceste spaţii şi pentru spaţiile ce urmează a fi folosite ca birouri sau alte 
activităţi, situate la subsoluri sau mansarde, nefolosite ca urmare a stării de 
degradare, reducerea va fi de maxim 40%, pe o perioadă de cel mult  5 ani de la 
data atribuirii spaţiilor, cu condiţia aducerii în stare de folosinţă a acestora de 
către chiriaşi, pe baza unui program de modernizare aprobat de regie, care se va 
realiza la o valoare ce nu poate fi mai mică decât reducerea chiriei mai sus 
stabilite. 

 - 50% pentru spaţiile locative, folosite în scop productiv sau comercial de către 
cooperative de invalizi şi asociaţiile de handicapaţi, precum şi  pentru terasele 
prevăzute la spaţiile din domeniul alimentaţiei publice, pentru sezonul cuprins 
între lunile octombrie - aprilie ; 
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 - 20% pentru micii meseriaşi (tocilari, cizmari, cojocari, ceasornicari, fotografi, 
opticieni, etc.)  ce funcţionează sub forma de organizare ca persoane fizice 
independente sau asociaţii familiale, conform  Legii nr.300/2004.  

Art.3. Lucrările de reparaţii, consolidare şi modernizare efectuate de chiriaşii care 
contribuie la creşterea siguranţei în exploatare a construcţiei, se fac cu 
aprobarea regiei, pe bază de proiect, dar nu mai mult de valoarea tarifelor 
practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova pentru aceste lucrări. 

Art.4. Schimbarea destinaţiei spaţiului închiriat se poate face numai cu aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, la propunerea Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. În cazul când prin licitaţie publică,  tariful la care s-a adjudecat este peste 
nivelul chiriei prevăzut în anexa nr.1, acesta va rămâne nemodificat până în 
momentul când cuantumul său  va ajunge la dublul tarifului prevăzut în anexa 
nr.1, pentru activitatea respectivă, când se va aplica procedeul de indexare 
lunară, aprobat prin prezenta hotărâre. 

Art.6. Spatiile cu destinaţie de sedii pentru firme ( birouri ) vor fi taxate la nivelul 
chiriei aferente naturii activităţii desfăşurate în acestea. 

Art.7. Tarifele din anexa nr.1 se vor modifica   lunar cu rata inflaţiei şi vor fi niveluri 
minime obligatorii, operându-se din oficiu, fără a se încheia un act de 
negociere între locatar şi locator. 

Art.8. Zonele de atracţie comerciale în municipiul Craiova sunt cele stabilite prin 
anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.9. Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.60/1998, 28/2004 şi 126/2004. 

Art.10. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Ionuţ Marian STROE Nicoleta MIULESCU 
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Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 214/2007 

 

Tarife de bază minime pentru chiriile lunare/mp aferente spaţiilor  

cu altă destinaţie din fondul locativ de stat 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Destinaţia spaţiului Zona 
“0” 

Zona 
“I” 

Zona 
“II” 

Zona 
“III” 

0 1 2 3 4 5 

1. Magazine alimentare 
Magazine nealimentare ce desfac 
mărfuri de genul: 

7,30 6,40 5,50 4,60 

 a) Metalo – chimice 9,30 8,30 6,70 5,80 
 b) Textile încălţăminte 13,90 12,70 11,60 10,50 
 c) Produse electronice şi 

electrotehnice 
16,60 14,60 12,80 11,00 

 d) bijuterii, parfumerii, cosmetice 21,80 19,10 16,40 13,90 
 e) localuri de noapte (baruri, 

restaurante, etc.) 
33,20 25,40 21,30 17,40 

 f) case schimb valutar, agenţii CEC, 
bănci 

53,10 51,00 36,50 29,00 

 g) cluburi: 
- tip sportiv 

7,30 6,40 5,50 4,60 

 - alte tipuri 25,90 22,30 19,50 16,80 
 h) alimentaţie publică:     
 - berării, braserii, bufet 15,30 13,40 11,60 10,50 
 - café – bar, Snack – Bar, Disco – 

Video, Fast Food, Pizzerie 
19,20 17,20 14,60 12,80 

 - cofetărie, patiserie, gogoşerie, 
covrigărie 

11,90 10,80 9,10 8,10 

 i) florării 10,60 8,90 7,90 7,00 
 j) plante medicinale 6,60 5,70 4,90 4,10 
 k) librării, papetării 7,30 5,70 4,90 4,10 
 l) magazine generale 9,30 8,30 7,30 6,40 
 m) consignaţii 19,90 17,20 14,60 12,20 
2. - Sedii pentru birouri avocaţi, notari 53,10 50,90 48,60 46,40 
3. Birouri pentru instituţii publice 3,30 3,20 3,00 2,90 
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Nr. 
Crt. 

Destinaţia spaţiului Zona 
“0” 

Zona 
“I” 

Zona 
“II” 

Zona 
“III” 

0 1 2 3 4 5 

4. Spaţii pentru producţie 6,60 6,40 6,10 5,80 
5.  Spaţii pentru ateliere prestări servicii 6,60 5,70 5,50 4,60 
6. Policlinici medicale cu platã 6,60 6,40 6,10 5,80 
7. Spaţii de creaţie al Filialei U.A.P. 0,70 0,60 0,60 0,60 
8.  Farmacii cu desfacere în exclusivitate 

a medicamentelor 
- Farmacii cu desfacere şi de produse 
cosmetice, parfumerie se aplică 
tariful de la pct 1, lit. “d” 

6,60 6,40 6,10 5,80 

9. Statul Major Judeţean, 
Comandamentul Militar Dolj, Filiala 
Crucii Roşii, Spitale, Sedii 
Senatoriale, Grădiniţele şi Atelierele 
şcoală din subordinea Ministerului 
Învăţământului, Biblioteci, Muzee şi 
alte unităţi similare, Insp. Protecţia 
Muncii, Corpul experţilor contabili 
şi contabili autorizaţi. 

0,70 0,60 0,60 0,60 

10. Asociaţii de Proprietari 1,30 1,30 1,20 1,20 
11. Garaje:     
 - proprietate de stat 2,00 1,30 1,20 1,20 
12. Teren pentru instalarea de chişcuri 

demontabile cu diverse activităţi 
5,30 4,50 3,70 2,90 

13. Teren pentru depozitare 3,30 2,50 2,40 2,30 
14. Pentru spaţiile ALA – se vor practica 

tarifele activ. 
Desfăşurate, reduse cu 20 % 

    

15. Teren aferent spaţiilor cu altă 
destinaţie: 
- căi de acces 

0,20 0,20 0,20 0,20 

 - curţii 5% din tariful de bază 
corespunzător activităţii desfăşurate 

    

16. Spaţii de depozitare: 
- în cadrul blocurilor 

6,60 5,70 4,90 4,10 

 - în alte construcţii 3,30 3,20 3,00 2,90 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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Ionuţ Marian STROE 

  

Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 214/2007 

 

ORGANIZAREA 

teritoriului Municipiului Craiova 
pe zone de atracţie comercială 

 
 

 
ZONA 0 - delimitată  de străzile : Calea Bucureşti, Unirii, Mihail Kogălniceanu, 

Eugeniu Carada (Ialomicioarea), Arieş, B-dul Carol, toate locurile de 
agrement din Gara Craiova, Autogara Nord, Piaţa Centrală şi Parcul 
Romanescu. 

ZONA 1 - delimitată  de străzile : Vasile Alecsandri de la intersecţia cu str. Fraţii 
Goleşti (Reforma Agrară), str. Fr. Goleşti de la intersecţia cu Vasile 
Alecsandri până la Calea Bucureşti, str. Dezrobirii de la intersecţia Calea 
Bucureşti până la A.I.Cuza, Lupeni, Împăratul Traian (Siloz) de la str. 
Buzeşti până la str. Lupeni, Alexandru Macedonski, de la intersecţia cu str. 
Împăratul Traian (Siloz), până la str. Unirii, Unirii de la intersecţia cu str. 
Macedonski până la b-dul Ştirbei Vodă (23 August), Ştirbei Vodă de la 
intersecţia cu str. Unirii, Unirii până la intersecţia cu str. Cîmpia Izlaz, 
Cîmpia Izlaz de la intersecţia cu str. Ştirbei Vodă până la intersecţia cu str. 
Madona Dudu (Maxim Gorki), Brânduşa, Mihai Viteazu de la intersecţia 
cu str. Brestei, Brestei de la intersecţia cu str. Iancu Jianu, Iancu Jianu până 
la intersecţia cu str. Nicolae Titulescu, Nicolae Titulescu până la str. 
Constantin Brâncuşi, Constantin Brâncuşi până la str. Principatele Unite, 
Ştefan cel Mare, de la Principatele Unite până la str. Doinei, Vasile Conta 
de la str. Doinei până la b-dul Carol I, B-dul Carol I de la Calea Bucureşti 
până la intersecţia cu b-dul Dacia, b-dul Decebal de la intersecţia cu b-dul 
Carol I până la intersecţia cu str. Bătrânilor, str. Vasile Alecsandri de la 
intersecţia cu str. Fraţii Goleşti până la intersecţia cu str. Dezrobirii, str. 
Dezrobirii de la intersecţia cu str. Gilortului până la intersecţia str. Petre 
Ispirescu, str. Petre Ispirescu de la intersecţia cu str. Dezrobirii până la 
intersecţia cu Calea Bucureşti, Calea Bucureşti de la intersecţia cu str. 
Fraţii Goleşti (Reforma Agrară) până la intersecţia cu str. Petre Ispirescu, 
Nicolae Titulescu de la intersecţia cu str. Iancu Jianu până la intersecţia cu 
str. Maria Tănase, cartier Craioviţa Nouă cuprins în perimetrul primei 
centuri. B-dul 1 Mai de la intersecţia cu b-dul Ştirbei Vodă până la 
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intersecţia cu b-dul Nicolae Romanescu. str. Tabaci de la intersecţia cu b-
dul Râului până la intersecţia cu b-dul 1 Mai. Str. 1 Decembrie 1918 de la 
intersecţia cu str. Doljului până la  intersecţia cu b-dul Dacia, b-dul Dacia 
de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 până la intersecţia cu str. Brazda 
lui Novac, str. Brazda lui Novac de la intersecţia cu str. Doljului până la 
intersecţia cu b-dul Dacia, str. Doljului de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 
1918 până la intersecţia cu str. Brazda lui Novac. 

    
ZONA 2 - cartierele de blocuri exclusiv Craioviţa Nouă. 
ZONA 3 - celelalte străzi din municipiu, satele componente, localităţile Municipiului 

Craiova Şimnicul de Jos, Făcăi, Mofleni, Cernelele de Sus, Cernelele de 
Jos, Izvorul Rece, Rovine şi cartierul Craioviţa Nouă situat în afara primei 
centuri. 

  
 
 
 OBS. – În toate cazurile, pe ambele laturi ale unei străzi care delimitează două 
zone de atracţie comercială, taxa pentru folosirea domeniului public va fi reprezentată 
de taxa aplicabilă zonei superioare.  
                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Ionuţ Marian STROE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


