
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 PROIECT 

 HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfăşurarea activităţii în 

Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.06.2020; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.85409/2020, raportul nr.85431/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.85628/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea, respectiv modificarea 
tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae 
Romanescu”; 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.4, art.39 alin.2 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 prin Legea nr.10/2020, Hotărârii 
Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal; 

În temeiul art.129 alin. 2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, 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.l.  Se aprobă tariful pentru cazare lunară cabaline în Baza Hipodrom, situată în Parcul 

„Nicolae Romanescu”, în cuantum de 154,15 lei, fără TVA.  
Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de îngrijire zilnică cabaline şi a tarifului  

tratamente/consultaţii medicale, acordate cailor din baza Hipodrom (excepţie caii ce 
aparţin persoanelor fizice şi juridice), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.323/2019. 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ 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. 85409/17.06.2020 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare al proiectului de hotărâre, 

privind aprobarea tarifelor aferente activităţii de administrare Hipodrom 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018 s-a aprobat  
transmiterea în administrarea RAADPFL a bunurilor existente în Baza Hipodrom din 
Parcul Nicolae Romanescu. Bunurile au fost preluate de autoritatea locală de la Ministerul 
Tineretului si Sportului- Clubul Sportiv Municipal Craiova conform HG nr. 919/2018. 
 Prin adresele nr.78771/2020 şi nr.85420/2019 RAADPFL Craiova ne transmite nota 
de fundamentare precum şi  Hotararea nr. 60/2020 a consiliului de administratie care a 
aprobat tarifele aferente activităţii de administrare Hipodrom.  
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea tarifelor aferente activităţii de administrare Hipodrom. 
 
 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                                                                       
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                                         Director executiv,                                                                  
                                                                                                       Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.85431/17.06.2020 
 
 
 

          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR, 
                                                                                                           
                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
    
                                                             RAPORT    
 
 
 
 În conformitate cu cele prevăzute la art. 5 din HCL nr.531/2018 a fost aprobată 
transmiterea în administrarea RAADPFL a bunurilor preluate de la Clubul Sportiv Craiova 
astfel cum a fost prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.919/2018,  bunuri care se gasesc în  
incinta Hipodromului din Parcul Nicolae Romanescu. 

Potrivit prevederilor art. 10, din din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, serviciile de administrare se organizează ca gestiune directă sau ca gestiune 
indirectă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului 
local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de 
interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de 
numărul şi mărimea localităţilor componente. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006, modificată prin 
HCL nr.280/2018  s-a aprobat gestiunea directă pentru activităţile de administrare a 
domeniului public şi privat date în competenţa  Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova. Printre activităti, potrivit prevederilor art.1 
pct.5 a fost aprobată activitatea de administrare  privind „înfiinţarea, organizarea, 
exploatarea și administrarea băilor şi w.c.- urilor publice, a sălilor de gimnastică şi 
fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a bazelor sportive, a patinoarelor şi 
campingurilor.”  Hipodromul din Parcul Nicolae transmis din domeniul public al statului în 
domeniul public al municipiului Craiova, astfel cum este mentionat în anexa nr. 2 a HG nr. 
919/2018, are codul de clasificare 8.26.02- imobile cu destinaţie sportivă cu terenurile 
aferente. 

Caietul de sarcini privind activitatea desfăşurată la Baza Hipodrom a fost aprobat 
de către Consiliul Local prin HCL nr.323/2019, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 
3, respectiv alin. 4 din Ordonanţa Guvernului. nr. 71 / 2002. 
  

 
 De asemenea, au fost stabilite si aprobate prin aceasta hotarâre tariful zilnic de 
îngrijire cabaline şi tariful pentru tratamente/consultaţii medicale acordate cailor din baza 
Hipodrom( exceptând caii ce aparţin persoanelor fizice/juridice) care reprezintă strict 
manopera persoanelor ce se ocupă de ingrijirea cailor. Nu au fost fundamentate şi 
propuse prin HCL nr. 323/2019 tarife pentru atribuirea in folosinţă/închiriere a boxelor 
pentru alte personae deţinătoare de cai. 
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 Prin adresa înregistrată la RAADPFL cu nr.17905/2020  RAADPFL Craiova ne 
comunică faptul că este necesară schimbarea metodologiei de calcul a tarifelor în urma 
modificării salariului minim pe economie şi a contractului colectiv de muncă şi în acest 
sens a fost adoptată  Hotararea Consiliului de Administratie nr. 60/2020 care a aprobat 
tarifele pentru activitatea de îngrijire zilnica cabaline  la valoarea de 27,67 lei(fără TVA) şi 
tratamente cabaline aflate în baza Hipodro la valoarea de 37,98 lei/ora(fara TVA )conform 
notei de fundamentare, cu solicitarea de a fi aprobate aceste tarife de către Consiliul 
Local. În fapt, au fost fundamentate şi aprobate din nou cu această ocazie, numai tarife ce 
se referă strict la manoperă . 
   Pentru că nivelul tarifelor trebuie stabilit astfel încât să acopere costul efectiv al 
furnizării/prestării serviciilor şi să descurajeze consumul excesiv şi risipa, autoritatea 
locală a comunicat RAADPFL prin adresa nr.83341/2020  că este necesară 
refundamentarea si stabilirea si a altor tarife/preţuri, pentru activitati  care se  
desfasoară în hipodrom, deoarece în conformitate cu art.31 din O.G. nr. 71/2002 
autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu operatorii, dreptul să 
verifice, si să solicite refundamentarea tarifelor propuse de operatorul prestator de 
servicii. În grajdurile hipodromului sunt adăpostiţi şi cai ce nu sunt proprietatea primăriei, 
iar contractele de inchiriere, folosinţă/ pensiune incheiate cu proprietarii acestora  au 
incetat şi  este necesar să se fundamenteze tarife pentru închiriere boxă (cu sau fara 
pensiune), în vederea încheierii unor noi contracte. 
 
 Urmare solicitarii, prin adresa nr.85420/17.06.2020 RAADPFL Craiova ne 
comunică şi fundamentarea tarifului  pentru atribuirea in folosinţă/închiriere a boxelor 
denumit tarif cazare lunară cabaline la valoarea de 154,15 lei fara TVA/buc. 
    

 Având în vedere  cele prezentate mai sus  în conformitate cu                                 
referatul de aprobare nr. 85409/2020 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre,  potrivit 
art.10, alin.4 şi art. 39, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, legea 10/2020 pentru 
modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, coroborate cu art129 alin.(2), lit a, alin.(7) lit f şi p, şi art. 196 alin(1)  
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea tarifului de 154,15 lei fară TVA pentru cazare lunară cabaline în Baza 
Hipodrom din Parcul Nicolae Romanescu  . 

2. Modificarea tarifului de îngrijire zilnică cabaline şi a tarifului  tratamente/consultaţii 
medicale acordate cailor din baza Hipodrom( exceptie cai ce apartin persoanelor 
fizice şi juridice) conform anexei la prezentul raport. 

3. Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr.323/2019. 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
    Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                   Lucian Mitucă 
 
 
 
 
              
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 



Anexa   a HCL nr.

                               TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTZRARE A BAZEI HIPODROM

1 Tarif zilnic ingrijire cabaline   din baza Hipodrom buc/zi

2 Tarif tratamente/ consultatii medicale acordate 

cailor din baza Hipodrom( exceptie caii ce apartin 

persoanelor fizice/juridice) ora

Presedinte de sedinta,

                                                         DIN PARCUL N. ROMANESCU

Nr. 

Crt.
Denumirea/simbol Lucraree UM



Anexa   a HCL nr.

                               TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTZRARE A BAZEI HIPODROM

Lei valoare fara 

TVA

27,67

37,98

TARIFE 
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