
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
            PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. 
privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul 

Craiova 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.04.2016; 

     Având în vedere raportul nr.76035/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Ordonanţei 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 art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, 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.l. Se aprobă tariful de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, în 

cuantum de 2,57 lei/mp./oră, fără TVA. 
Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2012 privind aprobarea tarifului de 
închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,          PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU            
Nr. 76035 /25.04.2016 
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 

    
 
 
 
                                                                  RAPORT, 
         
 
               
            Prin H.C.L.  nr.291/26.04.2014 s-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 în comun a  SĂLII 
POLIVALENTE din municipiul Craiova  şi  a fost împuternicit Primarul municipiului Craiova 
să semneze contractul de asociere. Pe cale de consecinţă  a fost întocmit   Contractul de 
Asociere nr.43/04.07.2014  potrivit căruia la  art.5.1 se prevede că ,, RAADPFL Craiova 
are dreptul să ia în mod liber orice măsură pentru buna şi legala funcţionare funcţionare a 
activităţii, cu respectarea contractului, inclusiv stabilirea tarifelor de exploatare a 

imobilului” 
 Prin adresa nr.74711/21.04.2016, R.A.A.D.P.F.L înaintează Hotărârea nr. 
48/13.04.2016  a Consiliului de Administraţie al  R.A.A.D.P.F.L privind  aprobarea  

tarifului unic de închiriere a   Sălii Polivalente din Craiova pe perioada vară-iarnă la 
valoarea de 2,57 lei/mp/oră fără TVA. 
     Potrivit Notei de Fundamentare cu nr.6368/2016 şi Referatului privind stabilirea tarifului 
de închiriere, la stabilirea cheltuielilor orare pe perioada de vară-iarnă s-au luat în calcul: 
  -consumul de energie electrică raportat la preţul de facturare a energiei electrice  de  
0,65lei/kwh 
  -consumul de energie termică raportat la preţul de facturare a energiei termice de  
159,56 lei/Gcal    
   -consumul de apă rece  raportat la preţul de facturare al apei  
  - gunoiul rezultat raportat la preţul facturat  
  - aria utilă a Sălii Polivalente de 4200 mp 
 - valoarea de amortizare  
- materiale consumabile 
  -alte cheltuieli de mentenanţă/cu amortismentul 
  -cheltuieli indirecte 
   - un profit de 5% 
    -grila de salarizare la 01.05.2016 
      În raport de acestea, pentru perioada de vară(aprilie -septembrie) a rezultat un tarif de  
2,58 lei/mp/oră şi un tarif de închiriere de 2,55 lei/mp/oră pentru perioada de iarnă 
(octombrie-martie). Având în vedere diferenţa mică de valoare între cele două tarife , 
propunerea din nota de fundamentare întocmită de Director Baze  Sportive  şi  aprobată 
de Consiliului de Administraţie al  R.A.A.D.P.F.L  Craiova, priveşte aplicarea unui 

tarif unic de închiriere  al Sălii Polivalente în cuantum  de 2,57 lei/mp/oră. 
      Prin H.C.L. nr.224/23.11.2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat   
tariful de închiriere al Sălii Polivalente pentru perioada de iarnă în cuantum de 2,15 
lei/mp/oră.  
 



       Potrivit prevederilor art.1, alin.2, lit.g din Legea nr.51/2006 republicată privind  
serviciile  comunitare de utilităţi publice, administrarea domeniului public şi privat al 
unităţilor  administrativ-teritoriale este un serviciu de utilitate publică. 
  De asemenea, în conformitate cu prevederile art.10 din O.G. nr. 71/2002 privind  
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local, cu  modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune 
adoptată, activităţile specifice  serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se 
organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament elaborate 
de consiliile locale. 
 Faţă de cele prezentate ţinând cont de prevederile  H.C.L nr.291/2014 şi de  
Hotărârea nr.48/13.04.2016  a Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L.Craiova, în 
conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 republicată ,privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, şi Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată 
şi completată,şi  în temeiul  art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem   Consiliul Local al 
Municipiului Craiova : 
  1. Aprobarea tarifului de închiriere  al Sălii Polivalente din Craiova, în 
cuantum de 2,57 lei/mp/oră- fără TVA 
  
 2.Încetarea efectelor  H.C.L.nr.224/23.11.2012  privind tariful de închiriere al Sălii 
Polivalente pentru perioada de iarnă. 
 
 
 
 
 
          Director executiv,                                                             Avizat de legalitate ,                            
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Cons.jur. Isabela Cruceru                          
 
 
 
 
      
                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                Cons.Silvia Nănău 
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