
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
 PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
134/2018  privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 

private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018; 
           Având în vedere rapoartele nr.110252/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu și 
nr.110798/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 134/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată 
şi completătă, Hotărârii Guvernului nr.1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015, art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

134/2018  privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, prin 
completare cu o nouă anexă nr.3, care cuprinde  alte categorii de tarife practicate 
de S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2018, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

              INIŢIATOR, AVIZAT, 
                       PRIMAR, SECRETAR, 

            Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                              Se aprobă,                                
Nr. 110252/10.07.2018                            Primar 
                                                                                                                                  Mihail Genoiu 
 
 
 
 
                                                                                                                  Avizat, 

                                                                                                        Administrator Public 
                                                                                                                      Sorin Manda 
 
 
 

   RAPORT,  

 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.309/09.07.2018 
S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.9301/ 06.07.2018 privind completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 prin  care au fost aprobate tarifele pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 
2018 având în vedere următoarele:  
 Prin H.C.L nr. 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială 
cu răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova sub denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL 
având ca obiect principal de activitate -închirierea şi subinchirierea bunurilor proprietate publică şi 
privată ale Municipiului Craiova situate în pieţele şi Târgul Municipiului Craiova.  
 Spaţiile si terenurile ce aparţin domeniului public si privat al municipiului Craiova situate în 
pieţe si târguri, au fost concesionate către SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, conform 
contractului înregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 si la SC PIEŢE SI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012.Obiectul principal de activitate al societăţii îl 
constituie închirierea si subînchirierea bunurilor proprii si închiriate.  
 La data de 29.03.2018, prin Hotararea nr. 134, Consiliului Local Municipal Craiova a 
aprobat tarifele pentru utilizarea locurilor publice si private din pietele Municipiului Craiova si din 
Targul Municipal Craiova, incepand cu 01.04.2018. 
 In anexele nr 1 si 2, din hotararea sus mentionata, Consiliul Local Municipal Craiova a 
instituit tarife pentru utilizarea locurilor publice si private din pietele si din Targul Municipal 
Craiova, aflate in concesiunea  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL. 

Conform  raportului nr.9301/06.07.2018 SC PIEŢE ŞI TÂRGURI SRL  solicită completarea 
hotararii şi introducerea tarifelor noi  prezentate in Anexa  la prezentul raport, astfel:  

1.  Introducerea unui tarif pentru folosirea locurilor publice/private pentru vanzarea pe mesele 
de pe platoul pietei volante,  pentru producatori agricoli sau agenti economici, pe baza de 
acord cu plata anticipata, intrucat se vor organiza piete volante pe raza Municipiului Craiova 
. 

2. Introducerea unor tarife de inchiriere pentru utilajele detinute de SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL (Tarif inchiriere tractor, tarif inchiriere remorca tractor,tarif inchiriere 
tractor+cupa sau lama , tarif inchiriere tractor +remorca),in vederea cresterii veniturilor 
societatii . 
 

  



 

    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare; în temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.19, 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 134/2018  

privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 

Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, prin completare cu o nouă anexă- Anexa 
nr.3(ataşată la prezentul raport) care cuprinde  alte  categorii de  tarife practicate de  SC Pieţe 

şi Târguri Craiova SRL, pentru anul 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              Director executiv,                                             
                                                              Ionuţ Cristian Gâlea                               
 

                 
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                      Insp. Daniela Duţu 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   110798/ 11 .07.2018  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 110252/10.07.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Conform Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

− Conform Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

− Potrivit art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 
1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 134/2018  privind 

aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele Municipiului 
Craiova şi Târgul Municipal Craiova, prin completare cu o nouă anexă- Anexa nr.3(ataşată 
la prezentul raport) care cuprinde  alte   categorii de tarife practicate de SC PIETE SI 
TARGURI CRAIOVA SRL  pentru   anul 2018.   

 

 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 



 1 

               ANEXA Nr.3   

                       

 

 

 

 ALTE  CATEGORII DE TARIFE    PRACTICATE   DE    

SC   PIETE   SI   TARGURI   CRAIOVA   SRL   PENTRU   ANUL   2018 

 

 

Nr. 

Crt. 
SPECIFICATIE 

Nivel tarife 

Lei/mp/zi 
Nivel tarife 

1 

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de 

pe platoul pietei volante, pentru producatori agricoli sau agenti 

economici, pe baza de acord cu plata anticipata 

10  

2 Tarif inchiriere tractor  50 Lei/ora 

3 Tarif inchiriere remorca tractor  70 Lei/zi 

4 Tarif inchiriere tractor + cupa sau lama  80 lei/ora 

5 Tarif inchiriere tractor + remorca  80 lei/ora 
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