
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
   
        

                                                 HOTĂRÂRE NR.268 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în 
comun a Centrului Multifuncţional Craiova 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017;  

  Având în vedere raportul nr.93852/2017 întocmit de Direcția Elaborare și 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013 referitoare la asocierea între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu alin.7, lit.a, art.45, alin.2, lit.f, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.42/07.11.2013 încheiat între 

Consiliului Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la 
contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.    

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.594/2013.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT.SECRETAR, 

             Stelian BĂRĂGAN    Ovidiu MISCHIANU 
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Anexă la Hotărârea nr.268/2017 
 
 
 
 

Modificări ale contractului de asociere nr. 42/07.11.2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 594 /31.10.2013,  

încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

  
 

 
 

 Art. 8 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

„Art. 8. Indicatorii proiectului cad în sarcina asociatului administrator şi constau în 

realizarea: 
a) Indicatori la finalizarea periaodei de implementare a proiectului, respectiv: 

- 1 structură de afaceri nou creată; 

- 40 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, din care 21 
pentru femei şi 19 pentru bărbaţi. 

b) Indicatori la 2 ani după finalizarea proiectului 

 

Indicator 
Valoare  

la 2 ani dupa finalizarea proiectului 
Rata de ocupare in cadrul structurii de sprijinire a 

afacerilor 
- spatii expozitionale interioare temporare(parter)  

- spatii expozitionale exterioare       

- spatii expozitionale permanente(etajul 1)            

- spatii birouri(etajul 2)                                      

 

 
65% 

92% 

80% 
80% 

Numarul total de agenti economici atrasi in cadrul 

structurii de sprijinire a afacerilor („locatari” ai 

structurii) este de 137 din care:      
 

 
 

 

 
 

- microintreprinderi   

- intreprinderi mici     
- intreprinderi mijlocii    

- intreprinderi mari        

 

- 37 agenti economici care expun 

permanent (etajul 1) 
- 20 agenti economici care inchiriaza 

spatii de birouri (etajul 2) 
- 25 agenti economici care expun in 

spatii exterioare 

- 55 agenti economici care expun in 
spatiul interior (parter) 

23 
67 

43 

4 

Numarul total de locuri de munca nou create in cadrul 
firmelor gazduite in structura de sprijinire a afacerilor, 

din care: 197 
- pentru femei        

- pentru barbati      

 
 

 
110 

87 
 

Conform planului de afaceri, anexa la contractul de finantare nr. 808/ 25.08.2010, se prevad 

urmatoarele caracteristicile ale firmelor locatare: 

Profilul firmelor locatare: 
1. Imm-uri şi, cu precădere, microîntreprinderi din domeniul serviciilor – legale, financiare, 
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comerciale, marketing, comunicare-PR etc – maxim 9 angajaţi/ firmă/ sucursală 
 Proporţia IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) în numărul total de firme din cadrul 

structurii, prevăzută la 2 ani de la finalizarea proiectului este de minim 90% (dintre care cel 
puţin 66% întreprinderi micro şi mici) (conform cererii de finantare) 

2. IMM-uri din domeniul serviciilor – organizări de evenimente, expoziţii permanente sau în 

cadrul târgurilor de profil – maxim 9 angajaţi / birou firmă 
3. Instituţii bancare – sucursale 

4. Firme de asigurări 
5. Reprezentante ale diverselor companii din domeniul serviciilor 

6. Firmele participante la târguri şi expoziţii în cadrul evenimentelor periodice sau în cadrul 

expoziţiilor permanente pot fi din domeniul industriei prelucrătoare, mobilier, construcţiilor, 
aparatură medicală sau agricultură, turism, obiecte de lux etc.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Stelian BĂRĂGAN 
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