
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                               PROIECT 
              HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 

administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova. 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2020; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.81658/2020, raportul nr.81659/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.82382/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de 
asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova; 
             În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art.129 alin.2 lit.d şi e, coroborat cu alin.7 lit.d, e, f şi 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.43/2014, cu o perioadă de 6 

ani, începând cu data semnării actului aditional de modificare, cu posibilitatea  
prelungii, prin acordul părţilor.  

  Art.2. Se completează art.6 al contractului de asociere nr.43/2014, cu un nou alineat, care 
va avea următorul conţinut: 

„Să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare, așa cum sunt prevăzute de art.19 din actul normativ și în acest sens va 
solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de 
lege și va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora.” 

Art.3. Se împuterniceşte  Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr.43/2014, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în  mod  corespunzător Hotărârea  Consiliului  
Local  al Municipiului Craiova nr.291/2014 privind aprobarea asocierii între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  

 
 



             
 
            Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul 

Craiova. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               Se aprobă, 
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                                   PRIMAR  
SERVICIUL PATRIMONIU                                                              Mihail Genoiu 
NR. 81658/09.06.2020                                                             
                                                                       
                                                
                                           Referat de aprobare 
a proiectului de hotărâre  privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 43/2014 

privind administrarea şi exploatarea Sălii Polivalente Craiova 
 
 

Sala Polivalentă, situată în Craiova, bd. Ilie Balaci nr. 6 ( fost bd. Știrbei Vodă nr. 
32), este o arenă multifuncțională care poate găzdui pe lângă evenimente sportive și 
evenimente muzicale, economice sau de alte tipuri, fiind prevăzută cu terenuri omologate de 
handbal, volei și baschet, sală de conferințe și interviuri, sală pentru federațiile sportive, 
cabinet medical, centru anti-doping, centru media. 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 291/26.06.2014 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 și exploatării în comun a Sălii Polivalente din municipiului Craiova. Pentru 
ducerea la îndeplinire a actului administrativ menţionat mai sus a fost încheiat contractul de 
asociere nr. 43/04.07.2014 între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova denumit asociat participant şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi a Fondului Locativ Craiova denumit asociat administrator.   
 Prin adresa nr. 17862/02.06.2020, înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova cu nr. 
78568/02.06.2020, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova înaintează Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr. 87/29.05.2020 şi 
documentaţia anexă privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 43/2014. 

Având în vedere exploatarea în siguranță a obiectivului și alinierea la prevederile 
legislative, prin adresa nr. 191012/22.11.2018 emisă în cadrul Biroului Situații de Urgență 
și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
se solicită completarea actelor de transmitere a dreptului de administrare, către alte 
instituții, a clădirilor aflate în patrimonul Primăriei Municipiului Craiova cu obligațiile ce 
revin administratorului, conducătorului instituției în domeniul prevenirii și stingerii 
incendiilor, așa cum sunt prevăzute de art. 19 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. e coroborat 
cu alin. 9 lit. a, art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. d, e, f  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare și în 
temeiul art. 139 alin. 3 lit. f, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, este 
necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre  privind modificarea contractului de 
asociere nr. 43/04.07.2014. 
 
                                                                                                                                           
                             Director executiv,                                                              
                                                                                          Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                                                             
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                   
Nr. 81659 / 09.06.2020                                                             
                            

   Se aprobă, 
                                   PRIMAR 

Mihail Genoiu         
 
                                                                                                           

                                               Raport  

 

pentru adoptarea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova  privind 
aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 43/2014 privind administrarea şi 

exploatarea Sălii Polivalente Craiova 

 

Sala Polivalentă, situată în Craiova, B-dul. Ilie Balaci nr. 6 (fost b-dul. Știrbei 
Vodă nr. 32), este o arenă multifuncțională care poate găzdui pe lângă evenimente 
sportive și evenimente muzicale, economice sau de alte tipuri, fiind prevăzută cu 
terenuri omologate de handbal, volei și baschet, sală de conferințe și interviuri, sală 
pentru federațiile sportive, cabinet medical, centru anti-doping, centru media. 
 Având în vedere importanța  obiectivului, anvergura evenimentelor ce se 
organizează  (competiții sportive naționale și internaționale), capacitatea: 4200 
locuri, este necesar a se asigura condiții optime desfășurării activităților în locație în  
siguranță și confort. 

Art. 87 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prevede că autoritățile administrației publice locale administrează sau, 

după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică 

sau privată ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în conformitate cu 

principiul autonomiei locale. 

   În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, 
Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 
ale administraţiei publice locale sau centrale, exercitând:  atribuţii privind unitatea 
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale 
societăților și regiilor autonome de interes local, atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială şi de mediu a municipiului, atribuții privind administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, atribuţii privind gestionarea 
serviciilor de interes local, asigurând un mediu favorabil înființării și/sau 
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dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și 
prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de 
dezvoltare economică regională și locală, precum şi atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern.  În exercitarea atribuțiilor, poate 
asigura, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, 
lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în 
care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate 
prezintă un interes local şi, de asemenea, asigură cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local între care regăsim pe cele privind 
cultura, tineretul şi sportul  şi hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local. 

Înfiinţată în anul 1995, prin Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a 
Fondului Locativ Craiova a devenit regie subordonată Primăriei Municipiului 
Craiova cu rolul de a adminstra, prin gestiune directă, o parte din activităţile de 
întreţinere ale Municipiului Craiova. 

Conform prevederilor art. 3, din Ordonanţa de Guvern nr. 71/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale 
comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al 
acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes 
public local. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 291/26.06.2014 
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 și exploatării în comun a Sălii 
Polivalente din municipiului Craiova. Pentru ducerea la îndeplinire a actului 
administrativ menţionat mai sus a fost încheiat contractul de asociere nr. 
43/04.07.2014 între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
denumit asociat participant şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
şi a Fondului Locativ Craiova denumit asociat administrator.   

         Beneficiile pe care Autoritatea Contractantă intenționează să le obțină urmare 

asocierii   sunt pe lângă îndeplinirea obligaţiilor legale de exploatare la parametrii 

proiectaţi a imobilului, acelea de asigurare a condiţiilor de desfăşurare a 

evenimentelor culturale, sportive în sală, atragerea unui număr mare de spectatori, 

accesibilitate pentru mai multe categorii de utilizatori, creşterea veniturilor prin 

creşterea chiar a numărului de evenimente desfăşurate în locaţie. Îmbunătăţirea 

calităţii rezultatelor activităților sportive în incintă, determină indirect promovarea 

unei imagini favorabile a autorităţii locale. 
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În cadrul contractului de asociere nr. 43/2014, la cap. III-Durata contractului 
este prevăzut: ,,Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 6 ani începând cu 

data semnării sale, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor prin act 

adiţional”. 
 

 Prin adresa nr. 17862/02.06.2020, înregistrată la Primăria Muncipiului 
Craiova cu nr. 78568/02.06.2020, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova înaintează Hotărîrea Consiliului de Administraţie 
nr. 87/29.05.2020 şi documentaţia anexă privind aprobarea prelungirii contractului 
de asociere nr. 43/2014. 

 Obiectivul de investiţii ,,Refacere şi modernizare Sală Polivalentă cu 4000 de 
locuri situată în municipiul Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 32” a fost preluat din 
folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii-CNI S.A., în domeniul public al 
Municipiului Craiova prin protocolul nr. 8083/07.11.2012, urmare Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 217/2012.  La această dată, bunul Sala 
Polivalentă situat în Municipiul Craiova, bulevardul Ilie Balaci nr. 6 ,  este înregistrat 
în inventarul domeniului public al municipiului Craiova  cu numărul 12009465, 
având valoare calculată în urma reevaluărilor de 87.405.425,38 lei. Depăşind 
perioada de granţie, la finalul celor  opt ani de exploatare, pentru funcţionare optimă 
în condiţii de siguranţă, unele din dotările şi echipamentele sălii polivalente necesită 
intervenţii. 

Având în vedere exploatarea în siguranță a obiectivului și alinierea la 
prevederile legislative, prin adresa nr. 191012/22.11.2018 emisă în cadrul Biroului 
Situații de Urgență și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova se solicită completarea actelor de transmitere a 
dreptului de administrare, către alte instituții, a clădirilor aflate în patrimonul 
Primăriei Municipiului Craiova cu obligațiile ce revin administratorului, 
conducătorului instituției în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, așa cum sunt 
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, pentru rezolvarea acestor aspecte de natură funcțională este necesară 
modificarea, prin act adiţional, a contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 după 
cum urmează: 

1. Durata contractului 
2. Obligațiile asociatului administrator-Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova   
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Astfel: 

1. Conform Cap. III-Durata contractului din contractul de asociere nr.  
43/2014, durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților prin act 

adiţional, în acest sens fiind depusă solicitarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova nr. 17862/2020, înregistrată la 
autoritatea locală sub nr. 78568/2020.  

Oportunitatea prelungirii temenului contractual este data de predictibilitate, 
asigurarea unor venituri constante din activitatea de exploatare a Sălii Polivalente, 
siguranța în exploatare a acesteia. 

Astfel se propune modificarea Cap. III Durata contractului  în sensul 
prelungirii şi în actul adiţional va avea următorul conţinut: ,,Durata contractului 
este de 6 (şase) ani începând cu data semnării prezentului act adiţional, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părților”.  

 

2. Obligațiile asociatului administrator-Regia Autonomă de Administrare a  
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova   
 Referitor la administrarea obiectivului de către asociatul administrator, Cap. 

IV Drepturile şi obligaţiile părţilor, articolul 6 privind Obligațiile RAADPFL 

Craiova din cadrul contractului de asociere nr. 43/2014 se modifică prin completare 
cu un nou aliniat, 6.10, care va avea următorul cuprins: ,,să asigure administrarea și 

exploatarea imobilului în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare așa cum sunt 

prevăzute de art. 19 din actul normativ și în acest sens va solicita și va obține 

avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și va asigura 

respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora”. 

Modificarea acestei clauze contractuale este determinată de obligativitatea 
care rezultă din punerea în aplicare a prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. e 
coroborat cu alin. 9 lit. a, art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. d, e, f  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ cu 
completările ulterioare și în temeiul art. 139 alin. 3 lit. f, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 
1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 

1. Prelungirea contractului de asociere nr. 43/2014 privind administrarea şi  
exploatarea Sălii Polivalente Craiova 

2. Completarea art. 6 privind Obligațiile RAADPFL Craiova din  Cap. IV  

Drepturile şi obligaţiile părţilor din contractul de asociere nr. 43/2014, cu un nou 
aliniat 6.10: ,,să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu 
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Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare așa cum sunt prevăzute de art. 19 din actul normativ și în 

acest sens va solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, 

prevăzute de lege și va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării 

acestora.” 
3. Aprobarea actului adiţional cu privire la modificarea contractului de 

asociere nr. 43/2014 având ca obiect administrarea și exploatarea în comun a Sălii 
Polivalente, situate în Craiova, Bd. Ilie Balaci nr. 6 (fost Bd. Știrbei Vodă nr.  32), 
prevăzut în anexa la prezentul raport 

4.  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional  
de modificare a contractului de asociere nr. 43/2014. 

5. Modificarea  în  mod  corespunzător  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al  
Municipiului Craiova nr. 291/2014 privind aprobarea asocierii între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova. 
 

 

              Director executiv,              Șef Serviciu, 
            Gâlea Ionuț Cristian                                           Mitucă Lucian Cosmin  
 
  
 

Întocmit, 
                      insp. Gionea Silvia 



   

                                                                                                      
 

 
 
 
 
  

          ACT ADIȚIONAL NR. 1 
 
               La contractul de asociere nr. 43/04.07.2014 
        Încheiat azi ______/______/2020 
  
  
 
 
 Părțile contractante: 
 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, județul Dolj, cod fiscal 4417214, 
tel. 40251/416235, reprezentat legal prin Primarul Municipiului Craiova, Domnul Mihail 
Genoiu, pe de o parte 
 
 Și 
 
 REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 
FONDULUI LOCATIV CRAIOVA, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 
129A prin reprezentantul său legal, Cercel Ninel- Director General 
 
 
 Având în vedere Odonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și potrivit Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 291/2014 și nr. ................../2020, părțile 
au convenit, prin voința lor comună, încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL la 
Contractul de asociere nr. 43/04.07.2014, după cum urmează:  
 

Art. 1: Articolul 2, Cap. III – DURATA CONTRACTULUI, al Contractului de 
asociere nr. 43/04.07.2014 se modifică și va avea următorul conținut: ,,Durata 

contractului este de 6 (şase) ani începând cu data semnării prezentului act adiţional, cu 

posibilitatea prelungirii prin acordul părților”.  

 

Art. 2: Articolul 6 privind Obligațiile RAADPFL Craiova, Capitolul IV 

Drepturile şi obligaţiile părţilor, din cadrul contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 se 
modifică prin completare cu un nou aliniat, 6.10, care va avea următorul conținut:  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

,,să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare așa cum sunt prevăzute de art. 19 din actul normativ și în acest sens va 

solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și 

va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora”. 

 
Art. 3:  Celelalte prevederi ale Contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 rămân  

neschimbate. 
 

Art. 4: Prezentul act adițional a fost întocmit în 2(două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte asociată. 

 
 

MUNICIPUL CRAIOVA                            REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A          
         PRIN CONSILIUL LOCAL AL                DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV 
            MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                 reprezentat prin 
    PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA   DIRECTOR GENERAL 
 
 
     MIHAIL GENOIU        NINEL CERCEL 
 
 
 
 Direcția Economico-Financiară, 

 Director Executiv, 
 Daniela Militaru 
 
 

           Vizat Control Financiar Preventiv, 
                 Exp. Simona Rugeanu 
 
  
         Direcția Patrimoniu, 
                     Director executiv,               
                    Cristian Ionuț  Gâlea               
 
  
       Avizat de legalitate, 
         Cons. Jur. Nicoleta Bedelici 
 
 



































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.82382/10.06.2020 
 

 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 

 Având în vedere: 
 

− Referat de aprobare nr. 81658/09.06.2020 şi Raportul nr. 81659/09.06.2020  al Directiei 
Patrimoniu; 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art.87; Legea nr. 307/2006, 

privind apărarea impotriva incendiilor; 

− 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 :  

 

 - Prelungirea contractului de asociere nr.43/2014 privind administrarea şi exploatarea Sălii 
Polivalente Craiova; 
  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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