
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                      PROIECT 
        

                                                 HOTĂRÂRE NR._____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat 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 
26.09.2019;  
         Având în vedere referatul de aprobare nr.151510/2019, raportul nr.153890/2019 
întocmit de Direcția Patrimoniu şi raportul de avizare nr.157090/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat 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.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9, lit.a, art.139, alin.3, lit.f, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între 

municipiul Craiova, prin 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, până 
la data de 31.10.2021. 

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

Art.3. Pe data 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 Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 

         Mihail GENOIU 
 

                Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 151510/04.09.2019 
                                                                                                                 Se aprobă,        
                                                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                     Mihail Genoiu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind prelungirea contractului de asociere in vederea administrării în comun a Centrului 

Multifuncţional 
 
 
 
 
 
 

  Prin HCL nr.594/2013 a fost aprobată   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 acest sens a fost încheiat Contractul de asociere nr.42 din 07.11.2013  în 
vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional pe o perioadă de şase ani  
începând cu data semnării, respectiv până la 07.11.2019 şi cu posibilitatea prelungirii cu 
acordul părtilor prin act adiţional, conform prev art.2 din acesta. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, , în conformitate cu prevederile HCL nr. 
594/2013 privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova prin Consiliul local al 
Municipiului Craiova şi RAADPFL în vederea administrării in comul a Centrului 
Multifuncţional Craiova, in temeiul art 108 lit a  şi  potrivit  art. 129 alin 2 lit a, b, c ale alin. 
6 lit a şi b, şi art. 196 alin(1) lit a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere in vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                             Director executiv,                                                                  
                                                                           Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.153890/11.09.2019 
 

           SE APROBĂ,                                                                              
                          PRIMAR,                                                                                                        
                             Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 
 
    
                                                             RAPORT  
 
 Proiectul ’’Centrul Multifunctional Craiova – Pavilion Central’’ a fost finantat in cadrul 
Programului Operational Regional, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de 
afaceri regional si local, Domeniul major de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila, in baza 
contractul de finanţare nr. 808/25.08.2010, cod SMIS 3766, incheiat intre Ministerul 
Dezvoltării Regionale si Turismului – AM POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia – OI şi Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Craiova.  
 La finalizarea lucrarilor, s-a efectuat receptia acestora si s-a incheiat procesul - 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 148057/04.10.2013. 
  Potrivit contractului de finantare nr. 808/ 25.08.2010 Municipiul Craiova  în calitate 
de beneficiar al finanţării nerambursabile, are obligaţia implementării corecte şi în 
termenele stabilite prin contract a Proiectului intitulat Centrul Multifunctional Craiova-
Pavilion Central, care presupune şi obligaţia de a asigura un management eficient al 
Proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare. Structura de 
administrare a Centrului Multifunctional trebuie sa fie Consiliul Local sau o regie in 
subordinea Consiliului Local, asa cum este prevazut in contractul de finantare nr. 808/ 
25.08.2010 si in conformitate cu adresele transmise de ADR sud-Vest Oltenia.  
 De asemenea, in cadrul planului de afaceri, anexa la cererea de finantare a fost 
prevazută atat cerinte de administrare a acestei structuri de afaceri si responsabilitatile ei, 
cat si resursele umane ce vor fi implicate in activitatea de administrare a Centrului 
Multifunctional.  Angajarea personalului care sa asigure administrarea Centrului 
Multifunctional Craiova având profilurile si responsabilitatile descrise in cererea de 
finantare, reprezintă una din cele mai importante activitati din cadrul proiectului prin 
intermediul careia trebuia sa se asigure sustenabilitatea proiectului si monitorizarea lui 
timp de 5 ani de la finalizarea sa. 
 La nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova nu existau 
posturi vacante de natura celor prezentate în planul de afaceri iar numărul maxim de 
posturi prevăzut la nivelul aparatului de specialitate nu putea fi majorat.  
 R.A.A.D.P.F.L. Craiova putea însă încadra personalul necesar şi putea pune la 
dispoziţie resursele umane implicate în activitatea de administrare a Centrului 
Multifuncţional. Regia nu dispunea însă de resursele necesare pentru a finanţa din bugetul 
propriu cheltuielile necesare implementării Proiectului şi administrării Centrului în condiţiile 
unui management eficient.  Dat fiind aceste aspecte, prin HCL nr.594/2013 a fost aprobată   
asocierea între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia 
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Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova.  
 În acest sens a fost încheiat Contractul de asociere nr.42 din 07.11.2013  în 
vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional pe o perioadă de şase ani  
începând cu data semnării, respectiv până la 07.11.2019 şi cu posibilitatea prelungirii cu 
acordul părtilor prin act adiţional, conform prev art.2 din acesta. 
 Ulterior, RAADPFL Craiova a preluat in administrare alte trei proiecte ale 
municipalităţii care se adresează mediului de afaceri local şi regiona şi pe care le 
administrează prin aceeasi structură de personal creeată la nivelul regiei. Prin hotărârea 
nr. 112/2018 a consiliului de administraţie al RAADPFL Craiova înaintată Primăriei 
Municipiului Craiova, a fost aprobată propunerea de prelungire a contractului de asociere 
nr. 42/2013. 
  Perioadele de de durabilitate pentru aceste obiective, adică perioadele de 
menţinere a tuturor obligaţiilor din cadrul proiectelor de finanţare, după finalizarea 
implementării, ne-au fost communicate de Directia Elaborare şi Implementare proiecte ca 
raspuns la adresa nr.151415/2019 .  Data de finalizare a monitorizarii ultimului din cele 
patru proiecte administrate în comun prin structura de personal special creată în acest 
sens respectiv Business Center Sud Craiova este 31 octombrie 2021 aceasta fiind periada 
propusă pentru prelungirea contractului nr.42/2013. 
   
 
 Având în vedere  cele prezentate mai sus în conformitate cu                                 
referatul de aprobare nr. 151510/04.09.2019 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre, în 
conformitate cu prevederile HCL nr. 594/2013 privind aprobarea asocierii între Municipiul 
Craiova prin Consiliul local al Municipiului Craiova şi RAADPFL în vederea administrării in 
comul a Centrului Multifuncţional Craiova, in temeiul art 108 lit a  şi  potrivit  art. 129 alin 2 
lit a, b, c ale alin. 6 lit a şi b, şi art. 196 alin(1) lit a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
       - Prelungirea duratei contractului nr.42/2013 de asociere între Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi RAADPFL, în vederea administrării in comun a 
Centrului Multifuncţional Craiova, până la data de 31.10.2021. 
      - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul menţionat la pct.1 
       - Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 594/2013 privind aprobarea asocierii 
între Municipiul Craiova prin Consiliul local al Municipiului Craiova şi RAADPFL în vederea 
administrării in comun a Centrului Multifuncţional Craiova 
 
 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
          .Cristian Ionuţ Gâlea                                           Lucian Mitucă 
 
 
 
 
              
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 
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MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 157090/12.09.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Referatul de aprobare nr.151510/04.09.2019 şi Raportul nr.153890/11.09.2019 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013; 
– Hotărârea nr. 112/2018  a Consiliului de administraţie al RAADPFL; 

 −  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 

       - Prelungirea duratei contractului nr.42/2013 de asociere între Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi RAADPFL, în vederea administrării in comun a Centrului 
Multifuncţional Craiova, până la data de 31.10.2021. 
      - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul 
menţionat la pct.1 
       - Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 594/2013 privind aprobarea asocierii între 
Municipiul Craiova prin Consiliul local al Municipiului Craiova şi RAADPFL în vederea 
administrării in comun a Centrului Multifuncţional Craiova 
  
 
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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