
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din 
pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.211182/2019, raportul nr. 211783/2019 
al Direcţiei Patrimoniu şi nr.217289/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea  tarifelor pentru utilizarea 
locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2020; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată 
şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.227/2015 şi art.39 din Ordonanţa 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 prevederilor art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.s, art.139 alin.1, 
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 tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform 
anexelor nr.1 - 3 care fac 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 GENERAL, 
         Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                 Se aprobă, 
Serviciul  Patrimoniu                                                                              Primar, 
Nr.211182 /11.12.2019                                                                        Mihail Genoiu      
                                                                                            
 
 
                                                                                                                                          
  

 
 

                                                                                      
Referat de aprobare 

la  Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru 

anul 2020 
 
 

 Prin  Hotărârea  de Guvern nr.348 / 2004, cu privire la exercitarea comerţului cu 

produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, se stabilesc regulile generale de exercitare a 

formelor specifice de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii în unele zone publice, precum 

şi cerinţele minime de dotare necesare realizarii acestor activitati. Scopul prevederilor cuprinse 

în această hotărâre, este în principal, de a crea un cadru general de desfaşurare a activităţilor de 

comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei 

loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, 
precum şi a mediului.  

 Prin HCL nr. 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1 

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 având denumirea SC ”Pieţe 

şi Târguri Craiova” SRL având ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea 

bunurilor proprietate publică și privată ale Municipiului Craiova situate în piețele și târgurile 

Municipiului Craiova. 

             Prin Hotararea nr. 532/2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat tarifele 

pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele şi din Târgul Municipal Craiova, aflate 
in concesiunea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pentru anul 2019. 

 Astfel, faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună promovarea proiectului  de 

hotărâre privind  aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele 

municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, începând cu 1 ianuarie 2020.  

 

 
                     

 

                                                          Director Executiv, 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               SE APROBĂ, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          PRIMAR,                      
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                         MIHAIL GENOIU 
SERVICIUL PATRIMONIU                                                     
 Nr .211783/12.12.2019                                             
 
 
 
  RAPORT  privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private 
din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020 

 
 
  Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.392/03.12.2019 
S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.11640/02.12.2019 privind propunerea 
aprobării tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi 
din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020 conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul  
raport. 
  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.  
   Prin Hotararea nr. 532/2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat tarifele 
pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele şi din Târgul Municipal Craiova, aflate in 
concesiunea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pentru anul 2019. 
 Ţinând cont de prerogativa Consiliului Local Municipal Craiova de aprobare a tarifelor 
practicate pentru administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare ale Municipiului Craiova, SC 
”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL propune aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pietele si targul municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform Anexa 1, Anexa 2 si 
Anexa 3, la prezentul raport. 
  SC Piete si Targuri Craiova SRL justifică propunerea privind aprobarea tarifelor pentru anul 
2019, avand in vedere ca in luna noiembrie 2019 indicele preturilor consum in anul curent se 
plaseaza la momentul actual intr-o dinamica crescatoare. 
 Pentru stabilirea tarifelor ce urmeaza a fi aplicate incepand cu 01.01.2020, SC Piete si 
Targuri Craiova SRL a  procedat la o analiza a ratei prognozate a inflatiei, cat si la o analiza a 
veniturilor realizate in primele 3 trimestre ale anului 2019, comparativ cu anii precedenti din toate 
punctele de lucru, facandu-se o analiza a indicatorilor economico-financiari rezultati. 
 SC Piete si Targuri Craiova SRL  în urma analizării veniturilor realizate  in primele trei 
trimestre ale anului 2019 comparativ cu anii precedenti, pentru punctele de lucru ale societatii 
consideră că este necesară modificarea tarifelor aplicate incepand cu 01.01.2020 pentru a asigura o 
continuitate a activitatii societatii, continuarea investitiilor in curs cat si diminuarea riscului de a 
incheia activitatea cu un deficit. 
 Tinand cont de rata inflației si in sustinerea strategiei de mentinere a societatii pe piata si de 
dezvoltare a acesteia prin cresterea veniturilor ca urmare a atragerii agentilor economici, in vederea 



 

respectarii principiilor impuse de desfasurarea activitatii in conditii de eficienta si rentabilitate 
(respectiv: asigurarea autonomiei financiare a societatii, asigurarea rentabilitatii si eficientei 
economice, recuperarea costurilor aferente serviciilor prestate etc.) SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
propune modificarea pentru anul 2020 a tarifelor practicate in anul 2019, necesare pentru pastrarea 
cel putin a acelorasi indicatori privind veniturile si cheltuielile cat si pentru fundamentarea si 
sustinerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator,asfel: 
 -introducerea tarifului pentru ocuparea terenului din piețe și târguri  cu rulote, pe baza de 
acord, pe o perioadă de minim 30 de zile, cu plata anticipată, în cuantum de 5 lei/mp/zi. 
 -introducerea tarifului pentru ocuparea terenului din piețe și târguri  cu rulote, pe baza de 
acord, pe o perioadă de minim 30 de zile, cu plata anticipată, în cuantum de 7 lei/mp/zi. 
 -diferențierea tarifului de comercializare produse de larg consum, nealimentare, pe tonete, 
mese în trepte, pe bază de acord și activitatea  de comercializare flori care în prezent este de 10 
lei/mp/zi, în tarife de comercializare produse de larg consum, nealimentare, pe tonete, mese în 
trepte, pe baza de acord, în cuantum de 8 lei/mp/zi, iar pentru comercializarea flori, tariful să fie 
păstrat la nivelul anului 2019. 
 -creșterea tarifului minim lunar pentru închirierea unor suprafețe de teren aparținând 
domeniului public și privat, în vederea edificării de construcții provizorii de către chiriași pe baza 
Autorizației de Construire de la 30 lei/mp/lună la 32 lei/mp/lună. 
   De asemenea, propunerea SC Piete si Targuri Craiova SRL privind aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea locurilor publice sau private din pietele si targul municipiului Craiova, pentru anul 2020, 
este  fundamentata si de urmatoarele aspecte: 
 Necesitatea efectuarii de reparatii la infrastructura de utilitati precum si la halele 
agroalimentare(inchise sau deschise) o infrastructura foarte veche ce necesita numeroase interventii 
asupra sa cauzata de imposibilitatea de a fi schimbata in totalitate sau modernizata.  
 Tendinta de crestere a salariului minim pe economie, in anul 2020, de la 2080 lei la 2230 lei, 
precum și creșterea tarifelor pentru activitățile prestate de furnizorii de servicii și utilități, creșteri 
înregistrate în cursul anului 2019, coroborate cu creșterile previzionate pentru anul 2020 va conduce 
la cresteri de costuri atat pentru cheltuielile curente cat si pentru investitiile preconizate a se derula 
in cursul anului mentionat. 
 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, potrivit Referatului de aprobare nr. 211182 /11.12.2019  şi în 
temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.s, din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 1.Aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, la 
prezentul raport.  
 
 
     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          ȘEF SERVICIU, 
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                          Lucian Cosmin Mitucă 
 
 
                                                                                                                              Întocmit,          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 217289/12.12.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 

− Referat de aprobare nr.211182/11.12.2019, Raportul nr.211783/12.12.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 

− În conformitate cu prevederile HG nr. 348/2004, cu privire la exercitarea comerţului cu 
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, 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. 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 
AVIZAM FAVORABIL 

 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
  - Aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, la 
prezentul raport.  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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