
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                      
                                                 HOTĂRÂRE NR. 344 

privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 

 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014;  

     Având în vedere raportul nr.107043/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 
162/2014; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată; 
            În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă organizarea unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional Craiova, 

situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 
Art.2. Se aprobă tarifele aplicate deţinătorilor autoturismelor expuse în spaţiile 

exterioare ale Centrul Multifuncţional Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             

Teodor Nicuşor SAS 
  SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 
 



Tarife aplicate deţinătorilor auto
ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.344/2014

Nr crt.  Tip de vehicul Solicitare de 
staţionare Tarif Modalitate de 

plată
1 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t o singură zi 5lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic
2 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t nelimitat 5lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

3 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t 2(două) săptămâni 20 lei/maşină/perioadă inclusiv TVA
la intrare 

4 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t 1(una) lună 30 lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

5 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t o singură zi 10lei/maşină/ziinclusiv TVA zilnic
6 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t nelimitat 10lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic
7 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t 2(două) săptămâni 40lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 
8 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t 1(una) lună 60lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

9 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

o singură zi 15lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

10 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

nelimitat 15lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

11 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

2(două) săptămâni 60lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

12 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

1(una) lună 90lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

13 Remorci o singură zi 15lei/remorcă/zi inclusiv TVA zilnic
14 Remorci nelimitat 15lei/remorcă/zi inclusiv TVA zilnic
15 Remorci 2(două) săptămâni 60lei/remorcă/perioadă inclusiv TVA la intrare 
16 Remorci 1(una) lună 90lei/remorcă/perioadă inclusiv TVA la intrare 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Teodor Nicuşor SAS
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