
 

-MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               
 
        PROIECT 
                                                      HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor pieţe volante în 
municipiul Craiova 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019. 
 Având în vedere expunerea de motive nr.102274/2019, rapoartele nr.105367/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.106940/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea înfiinţării, organizării şi 
funcţionării unor pieţe volante în municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002,  
Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 
piaţă în unele zone publice, modificată şi completată, Legii nr.12/1990, republicată, privind 
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii 
ilicite, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată şi completată şi Codului Civil; 
 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.1. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor pieţe volante în municipiul 
Craiova, amplasate în locațiile identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.,  înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea unor pieţe volante în municipiul Craiova. 

  Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.437/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului 
pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri  Craiova S.R.L. şi dl.Nelu 
Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
                   INIȚIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr. 102274/05.06.2019      
                                                                                            

                                                                                                                 
                                                                                       

   Expunere de motive  
la  Proiectul de hotărâre privind aprobarea  înfiinţării, organizării şi funcţionării unor 
pieţe volante în zonele aferente Pieţei Mihai Viteazul, Pieţei Sheakespeare (Esplanada 

Teatrului Naţional Marin Sorescu) şi în Centrul Istoric, Str. Theodor Aman, zona 
pietonala din Municipiul Craiova. 

 
   Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 
143/09.05.2019, S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L transmite raportul 
nr.6066/08.05.2019, privind propunerea aprobării înfiinţării, organizării şi funcţionării unor 
pieţe volante în zonele aferente Pieţei Mihai Viteazul, Pieţei Sheakespeare (Esplanada 
Teatrului Naţional Marin Sorescu) şi în Centrul Istoric, Str. Theodor Aman, zona pietonala din 
Municipiul Craiova. 
 Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, 
respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C 
SALUBRITATE S.R.L. sub denumirea S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., cu sediul 
în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
54/2014 a fost desemnat  dl. Pîrvu Nelu, ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a  S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

 Potrivit art. 7 alin 1 lit.(e) din Hotărârea de Guvern nr. 348/2004, cu privire la 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, pieţele  volante fac 
parte din categoria  pieţelor ce pot fi organizate în zone publice. 
 Consiliului Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 437/2018, a aprobat  
Regulamentul pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova  
 Potrivit art. 17 al Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor volante din 
Municipiul Craiova, “Piaţa volantă se organizează şi se desfăşoară în locatiile aprobate de 
Consiliul Local.” 
 Faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun promovarea proiectului  de hotărâre privind  
aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor pieţe volante în zonele aferente Pieţei 
Mihai Viteazul, Pieţei Sheakespeare (Esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu) şi în 
Centrul Istoric, Str. Theodor Aman, zona pietonala din Municipiul Craiova. 
 
                           Primar,                                           Director Executiv,                                                                              
                    Mihail GENOIU                                Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                        

                                                                         
 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                    Se aprobă,            
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                                 PRIMAR           
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                     MIHAIL GENOIU 
Nr.  105367/ 11.06.2019                                                                          
                                                                                                                    
 
                                                                                                                          Avizat, 
                                                                                                         ADMINISTRATOR PUBLIC  
                                                                                                                   SORIN MANDA                  
                                                                                                                      
  
                                                                                                                                    
                                                               

                                                              RAPORT, 

 

 
  Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 

143/09.05.2019, S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L transmite raportul 
nr.6066/08.05.2019 privind propunerea aprobării înfiinţării, organizării şi funcţionării unor pieţe 
volante în zonele aferente Pieţei Mihai Viteazul, Pieţei Shakespeare (Esplanada Teatrului 
Naţional Marin Sorescu) şi în Centrul Istoric, str. Theodor Aman, zona pietonală, din Municipiul 
Craiova. 

     Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, 
respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C 
SALUBRITATE S.R.L. sub denumirea S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., cu sediul 
în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
54/2014 a fost desemnat  dl. Pîrvu Nelu, ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a  S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 
  Potrivit art. 7 alin 1 lit.(e) din Hotărârea de Guvern nr. 348 / 2004, cu privire la 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, pieţele  volante fac 
parte din categoria  pieţelor ce pot fi organizate în zone publice.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2018, la art.1 a fost aprobat Regulamentul pentru 
organizarea şi funcţionarea pieţelor volante din Municipiul Craiova, iar la art. 2 s-a aprobat 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei pieţe volante în municipiul Craiova, amplasată în 
Calea Unirii, zona situată între intersecţia străzii Mihail Kogălniceanu, cu Calea Unirii şi 
intersecţia bulevardului Ştirbei Vodă cu Calea Unirii.  
 Potrivit art. 17 al Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor volante din 
Municipiul Craiova, “Piaţa volantă se organizează şi se desfăşoară în locatiile aprobate de 
Consiliul Local.” 
 S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L, solicită aprobarea completării actualului 
amplasament  de organizare al pieţei volante cu trei amplasamente noi, după cum urmează: 

− Piaţa Mihai Viteazul 
− Piaţa Shakespeare (Esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu) 



− Centrul Istoric, str. Theodor Aman, zona pietonală 
 Solicitarea de extindere a locurilor de desfăşurare a pieţei volante are ca scop 
valorificarea şi desfacerea produselor agricole şi agroalimentare traditionale, la preţuri de 
producător, precum şi susţinerea producătorilor privind comercializarea directă a produselor 
obţinute în fermele şi gospodăriile proprii şi încurajarea cumpărătorului de a consuma produse 
autohtone, tradiţionale, în zone cât mai accesibile atât comercianţilor cât şi consumatorilor. 
 În susţinerea  propunerii, S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L, a avut în vedere 
faptul că noile locaţii au  surse de curent apropiate, astfel încât pot asigura amplasarea 
echipamentului comercial mobil ce necesită conectarea la energie electrică pentru mai mulţi 
comercianţi, precum şi existenţa unui număr mai mare de locuri de parcare (parcarea subterană 
de la Teatrul Naţional Marin Sorescu şi parcarea din str. Mihail Kogălniceanu), fapt ce va facilita 
activitatea comercială. 
 De asemenea, zonele propuse sunt zone în care traficul pietonal este crescut , fapt ce va 
asigura accesul unui număr mai mare de cumpărători la produsele agricole şi agroalimentare 
tradiţionale.  
 Organizarea pieţelor volante în aceste zone nu necesită închiderea traficului rutier pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ, fapt ce nu va conduce la restricţii în trafic. 
 Cele trei locaţii propuse pentru organizarea pieţelor volante permit păstrarea mobilierului 
necesar desfăşurării comerţului specific pe parcursul celor două zile de desfăşurare, fără a fi 
nevoie să fie ridicate la finalul primei zile şi reamplasarea acestora a doua zi.  
 Faţă de cele  prezentate, în conformitate cu  prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 
333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 650/2002, Hotărârii de Guvern nr. 348/2004, privind exercitarea 
comerţului cu produse si servicii de piaţă în unele zone publice,Legii nr. 12/1990, republicată 
privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii ilicite,  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată şi completată, Codul Civil,  în temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, 
art.45 alin.1 propunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 1. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor pieţe volante în Municipiul Craiova, 
amplasate  în locaţiile prezentate în Anexa la prezentul raport. 
 2.Mandatarea  reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Nelu Pirvu, pentru a vota 
în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea înfiinţării,organizarii şi funcţionarii unor pieţe 
volante, amplasate  în locaţiile identificate în anexa la prezentul raport . 
 3. Modificarea   în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr 437/2018, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea 
pieţelor volante, în municipiul Craiova.  

 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                       ŞEF SERVICIU, 

         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                        Lucian Cosmin Mitucă 
 
 
                                   
                                                                                                                              Întocmit,          

                                                                                                                           Insp. Daniela Duţu 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              ANEXA  

 
 

ANEXA PRIVIND LOCATIA UNDE SE VA DESFASURA PIATA 

VOLANTA 

 

 

 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Tip Piata Amplasament  

 

1 

  

Piata Volanta 

 

Piaţa Mihai Viteazul 

2 Piata Volanta Piaţa Sheakespeare ( Esplanada Teatrului 

Naţional Marin Sorescu) 

3 Piata Volanta Centrul Istoric-Str. Theodor Aman, Zona 

Pietonală 

  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 106940/12.06.2019 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Expunerea de motive nr.102274/05.06.2019 şi Raportul nr.105367/11.06.2019 ale 
Directiei Patrimoniu; 
 -  Potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si 
regimul juridic al acesteia; 

– Hotărârea de Guvern nr. 348/2004, cu privire la exercitarea comerţului cu produse 
şi servicii de piaţă în unele zone publice, 

– Legea nr.12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, 

– Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
 − Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea pre aprobare Consiliului Local: 
 
 1. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor pieţe volante în Municipiul Craiova, 
amplasate  în locaţiile prezentate în Anexa la prezentul raport. 
 2.Mandatarea  reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Nelu Pirvu, pentru a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea înfiinţării,organizarii şi funcţionarii unor 
pieţe volante, amplasate  în locaţiile identificate în anexa la prezentul raport . 
 3. Modificarea   în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr 437/2018, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea 
pieţelor volante, în municipiul Craiova. 
 
  
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. Jr. Nicoleta Bedelici 
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