
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT    

 
                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ 
 

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

25.08.2016; 
     Având în vedere raportul nr.136014/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ; 

 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 coroborat cu alin.6 lit. a pct.19, 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.l. Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului  
Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013 şi nr.264/2014. 

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

 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

  
 



 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU            
Nr. 136014/17.08.2016 
 
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
    
                                                             RAPORT, 
 
                       

            Prin HCL  nr.594/31.10.2013 s-a aprobat 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 conform 
Contractul de Asociere nr.14576/07.11.2013. 

  Prin HCL  nr.766/28.11.2013 modificat ulterior prin HCL nr.264/2014 s-au aprobat tarifele 
pentru închirierea spaţiilor din incinta  Centrului Multifuncţional Craiova Pavilion Central. 

  Prin adresa nr.13201/2016 înregistrată la Consiliul Local Craiova sub nr. 26/05.08.2016 
R.A.A.D.P.F.L Craiova înaintează Hotărârea nr.103/2016 a Consiliului de Administraţie al  
R.A.A.D.P.F.L care aprobă tarifele de închiriere propuse în nota de fundamentare 
nr.9966/22.06.2016.  

  În acesată notă de fundamentare se face menţiunea că tarifele sunt conforme cu politica 
de pret stabilită în cererea de finanţare. Prin adresa nr.136750/2016 DEIP menţionează că 
municipiul Craiova are obligaţia de a menţine indicatorii propuşi la 2 ani de la finalizarea proiectului 
iar gradul de îndeplinire al acestora a fost comunicat de către reprezentantii Centrului 
Multifuncţional .             

  Având în vedere obligaţiile contractuale asumate prin HCL nr.594/2013 şi plecând de la 
strategia de marketing sau de la politica de preţ şi având în vedere că au intervenit modificări ale 
unor elemente de cost avute în vedere iniţial, au fost propuse de către managerul Centrului 
Multifuncţional noile tarife de închiriere pentru spaţiile de birouri, spaţii expoziţionale 
nepermanente etc din incinta Centrului Multifuncţional Craiova. 

 
              Centralizarea tarifelor propuse în aceste condiţii spre aprobare Consiliul Local se prezintă 

astfel:  -Închiriere Săli de conferinţă tarife de 75 euro/eveniment pentru durata închirierii mai 
mică de 4ore, 125euro/eveniment  pentru durata închirierii între 4 ore-8 ore, 7 euro/mp/lună             
pentru închiriere permanentă timp de 6 luni cu posibilitatea de prelungire ( tarif care conţine şi 
plata utilităţilor) -Închiriere  spaţiu expoziţional nepermanent tarife de 2,5 euro/mp/zi  pentru 
spaţiu interior mai mic de 600mp, 2 euro/mp/zi pentru spaţiu interior mai mare de 600mp, 1,2 
euro/mp/zi pentru spaţiu interior  de 1214mp (suprafaţă integrală Atrium), 1 euro/mp/zi pentru 
spaţiu exterior, 300 lei/ eveniment pentru serbări şcolare. Se propune de asemenea ca aceste 
tarife să se majoreze cu 10% dacă se pun la dispoziţia organizatorilor, alţii decât Centrul 
Multifuncţional, diferite dotări( compartimentări panouri demontabile, mese expo, scaune 
conferinţă) şi servicii.- Închiriere  spaţiul expoziţional permanent (etaj 1)  2euro/mp/lună 
Închiriere  spaţii birouri (etaj 2) tarife de 8 euro/mp/lună   pentru durata închirierii între 1-3 luni ( 
conţine şi plata utilităţilor), 7 euro/mp/lună  pentru durata închirierii de un an sau mai mare (conţine 
şi plata utilităţilor), 4 euro/mp/lună  pentru durata închirierii  un an sau mai mare fară a avea inclus 
si utilitatile care se vor factura separat.Închiriere spaţii depozitare subsol tarife de  
2euro/mp/lună.-Închiriere spaţii alimentaţie publică 3euro/mp/lună pentru spaţiu exterior, 4 
euro/mp/lună spaţiu interior şi 5 euro/mp/lună pentru spaţiu interior cu oficiul amenajat. 

 
 

     Potrivit prevederilor art.1, alin.2, lit.g din Legea nr.51/2006 republicată privind serviciile  
comunitare de utilităţi publice, administrarea domeniului public şi privat al unităţilor  administrativ-
teritoriale este un serviciu de utilitate publică. 
  De asemenea, în conformitate cu prevederile art.10 din O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 



interes local, cu  modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptată, 
activităţile specifice  serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se 
desfăşoară pe baza unui regulament elaborat de consiliile locale. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de  Hotărârea nr.103/06.07.2016 a Consiliului de 
Administraţie al R.A.A.D.P.F.L.Craiova, în conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 
republicată ,privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 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,şi cu prevederile  art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. 
a pct.14, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem 
Consiliul Local al Municipiului Craiova : 
 

1. Aprobarea tarifelor de închiriere ale spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional 
Craiova practicate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
            2. Încetarea efectelor HCL nr.766/2013 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea 
spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional, modificată prin completare prin HCL nr.264/2014, la 
data aprobării prezentei hotărâri.  
  
 
 
 
 
          Director executiv,                                                                                          
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                 
 
 
 
                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                      Exp. Madlen Chiriac 
 
 
   Vizat pentru legalitate, 
         Isabela Cruceru 
      
 
   
 
 
 
 
                                                                                                          



Anexa la HCL nr. 

 

TARIFELE   DE  ÎNCHIRIERE 

A  SPAŢIILOR  DIN  INCINTA  CENTRULUI  MULTIFUNCŢIONAL 

 

1. Închiriere Săli de conferinţă 
- 75 euro/eveniment       - durata închirierii mai mică de 4ore 
- 125euro/eveniment      - durata închirierii între 4 ore-8 ore    
-  7 euro/mp/lună           - închiriere permanentă pentru 6 luni cu posibilitatea de 

prelungire ( tarif care conţine şi plata utilităţilor)*  
 

2. Închiriere  spaţiul expoziţional nepermanent 
- 2,5 euro/mp/zi  - pentru spaţiu interior mai mic de 600mp** 
- 2 euro/mp/zi     - pentru spaţiu interior mai mare de 600mp** 
- 1,2 euro/mp/zi  - pentru spaţiu interior  de 1214mp (suprafaţă integrală Atrium)** 
-    1 euro/mp/zi  - pentru spaţiu exterior** 
- 300 lei/ eveniment – pentru serbări şcolare** 

Tarifele de la punctul 2  se vor majora cu 10% dacă se pun la dispoziţia organizatorilor, alţii 
decât Centrul Multifuncţional, diferite dotări( compartimentări panouri demontabile, mese 
expo, scaune conferinţă) şi servicii. 
 

3. Închiriere  spaţiul expoziţional permanent (etaj 1) – 2euro/mp/lună 
 

4. Închiriere  spaţii birouri (etaj 2) 
- 8 euro/mp/lună      - durata închirierii între 1-3 luni ( conţine şi plata utilităţilor)* 
- 7 euro/mp/lună  - durata închirierii  un an sau mai mare (conţine şi plata utilităţilor)*  
- 4 euro/mp/lună  - durata închirierii  un an sau mai mare  

 
5. Închiriere spaţii depozitare subsol – 2euro/mp/lună 

 
6. Închiriere spaţii alimentaţie publică 

- 3euro/mp/lună    - pentru spaţiu exterior 
- 4 euro/mp/lună  - pentru spaţiu interior 
- 5 euro/mp/lună – pentru spaţiu interior cu punere la dispoziţie a oficiului amenajat 

 
Notă:           * tarif lunar pe metru pătrat care conţine inclus şi plata utilităţilor (energie electrică, 
apă etc) calculate la un consum mediu. 

       ** tarifele  se vor majora cu 10% dacă se pun la dispoziţia organizatorilor, alţii decât 
Centrul Multifuncţional, diferite dotări( compartimentări panouri demontabile, mese expo, scaune 
conferinţă) şi servicii. 

 
 
Preşedinte de şedintă, 
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