
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 
 

      HOTĂRÂREA NR.______ 
privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din 

pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.12.2016; 

Având în vedere raportul nr.______/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 
care se propune aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din 
pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/ 2003 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; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 
alin.2 şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, conform anexelor nr.1 şi 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1 ianuarie 2017. 

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,           PT. SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 

 



 Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.193419/07.12.2016 
                                     
                  SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR 

        Lia Olguţa Vasilescu 
                                                      
 
 
 
                                                                     R A P O R T , 
 
            Prin H.C.L 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 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. 
 Ţinând cont de prevederile art 39 alin 2 din O.G. nr. 71/2002 potrivit căruia ,, aprobarea 
preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale”prin adresa nr. 
151CL/06.12.2016,SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL transmite spre spre analiza şi 
aprobare, tarifele pentru utilizarea locurilor publice şi private din pietele Municipiului 
Craiova,pentru anul 2017, prezentate în Anexa nr. 1. Totodată se mai solicită Consiliului 
Local Municipal Craiova, în calitate de asociat majoritar al SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL, aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din Târgul Municipal 
Craiova, prezentate în Anexa nr.2. Propunerea este fundamentată prin raportul cu 
nr.15715/06.12.2016 după cum urmează:  
  - În ceea ce priveste nivelul tarifelor aferente transmiterii în folosinţă a locurilor 
publice/private din pieţele Municipiului Craiova, se propune mentinerea nivelului 
tarifelor aplicate în anul 2016 aprobate prin HCL nr.474/2015.  
 -  De asemenea se propune  reformularea denumirii unor taxe astfel încât să se  asigure  
posibilitatea aplicarii tarifelor aprobate atât lunar pe baza de abonament/acord cât şi 
zilnic prin încasarea tarifului, în funcţie de solicitările agenţilor economici/producătorilor 
agricoli. 
- Aprobarea tarifului de 5 lei prezentat la punctele 3 şi 4 din Anexa nr. 1 şi pentru 
folosirea locurilor publice/private din Piaţa Craioviţa Orizont. 
-Anexa nr. 2 privind tarifele din Târgul Municipal Craiova, prezintă cuantumul tarifelor 
propuse pentru anul 2017 care este egal cu cuantumul tarifelor aprobate pentru anul 2016, 
cu exceptia tarifului minim lunar pentru “închirierea prin licitaţie publică a terenurilor în 
vederea amplasării de construcţii provizorii pe baza de Autorizaţie de Construire” care va 
fi de 15lei/mp/lună, faţa de 30lei/mp/lună si completarea cu tariful de 30 lei/mp/lună 
privind închirierea de spaţii comerciale aflate în propietatea/ exploatarea SC Piete si 



Targuri Craiova SRL.Fundamentarea acestei reduceri are la baza tariful de pornire la 
licitatie utilizat pentru pieţele din municipiul Craiova, solicitările reduse de închiriere a 
unor astfel de terenuri, cât şi cuantumul redeventei achitate de SC Piete si Târguri 
Craiova SRL către Primaria Craiova, pentru acest punct de lucru. 
-Pornind de la o analiza efectiva  a costurilor, tinand cont de contextul economico-social 
actual a rezultat că tarifele în forma propusă pot sustine Bugetul de Venituri si Cheltuieli 
al SC Piete si Targuri Craiova SRL, aferent anului 2017.    
                                            
 Faţa de cele prezentate, în conformitate cu Legea 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, şi în temeiul  
art. 36, alin. 2 lit. b coroborat cu alin.4 lit.c,art.45 alin.2 lit.c, art.61 alin.2 şi art.115 
alin.1lit.b din  din Legea 215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem   Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
 1.Aprobarea tarifelor privind utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
Municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017 conform 
Anexelor nr.1şi 2  la prezentul raport ,începând cu 1 ianuarie 2017. 

     2.Încetarea pe aceeaşi dată a efectelor Hotărârii Consiliului Local Craiova nr.474/2015 
privind aprobarea tarifelor  pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
Municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016 

 
 
 
 

        Director executiv,                                                                 Avizat de legalitate,        
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                          Cons. Jur. Isabela Cruceru 
 
                                                                                                                                              
                                                            
                Întocmit,                                                               
                  Cons.  Silvia Nănău                                                                   
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