
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                            PROIECT   
        

                                                 HOTĂRÂRE NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.594/2013 referitoare la 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 Centrului Multifuncţional Craiova 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017;  

  Având în vedere raportul nr.93852/2017 întocmit de Direcția Elaborare și 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013 referitoare la 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 Centrului Multifuncţional Craiova; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu alin.7, lit.a, art.45, alin.2, lit.f, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.42/07.11.2013 încheiat între 

Consiliului Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la 
contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.    

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.594/2013.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                     INIŢIATOR, AVIZAT, 
                        PRIMAR, PT. SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU            Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ELABOARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 93852/ 
 
 

 Se aprobă, 
    Primar, 
Mihail Genoiu 

  
 
 
 
 
 

RAPORT 
aprobarea modificării Hotărârii nr. 594 /31.10.2013 privind aprobarea asocierii între Mun. 

Craiova prin Consiliul Local al Mun. Craiova şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova 

 
 

Proiectul ’’Centrul Multifunctional Craiova – Pavilion Central’’ a fost finantat in cadrul 
Programului Operational Regional, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri 
regional si local, Domeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila, în baza contractului de 
finanţare nr. 808 din 25.08.2010, cod SMIS 3766, incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului – Autoritatea de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia – Organismul Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul 
Craiova. Implementarea proiectului a durat 61 luni, până la data de 25.09.2015. 

A rezultat un centru expoziţional si de afaceri modern, în conformitate cu standardele de 
calitate europeană, primul centru multifuncţional de o asemenea complexitate destinat mediului de 
afaceri din Craiova si din regiunea Oltenia, dispunând de următoarele: 

- 6.219,77 mp spatii multifunctionale interioare 
- 1.065 mp spatii birouri de inchiriat 
- 59,10 mp Centru de presa 
- 66,80 mp Bursa de Contacte 
- 542 mp sali polivalente 
- 1851,71 mp depozite şi spaţii tehnice 
- 7806,00 mp parcari clienti si personal  
- 330 locuri parcare 
- 7546,20 mp circulatii carosabile 
- 1032 mp circulatii pietonale 
- 2860 mp spatii multifunctionale exterioare 
- 18437 mp spatii verzi 
- 676 ml imprejmuire gard 
- Echipamente, dotări: centrală termică, instalaţii climatizare, instalaţii de frig, sistem de 

avertizare în caz de incendiu, instalaţii de desfumare şi ventilare mecanică, sistem de 
sonorizare, sistem de conferinţă şi traducere simultană, sistem voce date, 4 ascensoare 
de persoane panoramice, 2 ascensoare de persoane, 2 ascensoare de marfă, grup 
electrogen, rezervor şi staţie de pompe, barieră auto, 30 de staţii de lucru, aplicaţie de 
prelucrare foto – video şi aplicaţie de proiectare, 2 minitransportoare de marfă, 1 
stivuitor, 5 maşini de curăţenie, , 4 cabine de pază, 50 pubele, 50 bănci; 

- Mobilier: 500 scaune conferinţă, 60 scaune birou, 45 birouri, 45 dulapuri de birou, 4 
mese sală conferinţă, 80 fotolii Foyer, 28 mese Foyer, 15 mese tip pavilion expoziţional, 
406 mp compartimentări demontabile pentru pavilioane expoziţionale. 
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Execuţia lucrarilor a fost finalizată la data de 04.10.2013. În vederea administrării şi 
exploatării imobilului şi a atingerii indicatorilor asumaţi prin contractul de finanţare, între care 
crearea de 40 de locuri noi de muncă în cadrul noii structuri de afaceri care să asigure 
managementul Centrului Multifuncţional Craiova şi al celor trei structuri de afaceri finalizate 
ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 594/31.10.2013, s-a aprobat asocierea Municipiului 
Craiova cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, precum şi contractul de asociere.  

Astfel, s-a semnat contractul de asociere nr. 42/07.11.2013 încheiat între Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pe o durată de 6 ani. 
Acesta stabileşte, pe lângă drepturile şi obligaţiile părţilor, la cap. VI Condiţii de administrare - art. 
8  indicatorii proiectului care cad în sarcina asociatului administrator, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 
respectiv crearea de 40 de locuri noi de muncă şi indicatorii ce se vor măsura la 2 ani de la 
finalizarea proiectului constând în rata de ocupare, numărul total de agenţi economici atraşi în 
cadrul structurii de sprijinire a afacerilor şi numărul total de locuri de muncă nou create în cadrul 
firmelor găzduite în structura de spriinire a afacerilor, indicatori prevăzuţi în contractul de finanţare 
nr. 808/25.08.2010. 

Ulterior, prin actele adiţionale nr. 8/05.05.2014 şi nr. 11/20.08.2015 la contractul de 
finanţare nr. 808/25.08.2010, indicatorii proiectului au fost actualizaţi ca urmare a finalizării 
lucrărilor suplimentare (amenajare sală conferinţe cu proiecţie multimedia). R.A.A.D.P.F.L Craiova 
a fost înştiinţat de noile valori ale indicatorilor prin adresa nr. 92420/30.06.2014. 

Având în vedere faptul că proiectul a fost finalizat în data de 25.09.2015, monitorizarea 
indicatorilor la 2 ani după finalizarea proiectului va fi efectuată de către reprezentanţii ADR SV 
Oltenia la vizita ce va avea loc după data de 25.09.2017. În acest sens, se impune modificarea art. 8 
din contractul de asociere, în sensul corelării indicatorilor cu cei aprobaţi prin actul adiţional nr. 11 
la contractul de finanţare. 

În concret, la indicatorul „Rata de ocupare în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor – 
spaţii birouri” s-a completat cu sintagma „(etajul 2)”, iar la indicatorul „Număr total de agenţi 
economici atraşi în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor” s-au modificat valorile la 2 ani după 
finalizarea proiectului de la 30 agenţi economici care închiriază spaţii de birouri şi 15 agenţi 
economici care expun în spaţii exterioare la 20 agenţi economici care închiriază spaţii de birouri 
(etajul 2) şi 25 agenţi economici care expun în spaţii exterioare. 

 Date fiind cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 7 lit. a din Legea 
215/2001 republicata privind administraţia publica locala coroborat cu dispoziţiile contractului de 
finanţare nr. 808/25.08.2010 prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

• modificarea contractului de asociere nr. 42/07.11.2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 594 /31.10.2013 conform Anexei care face parte 
integrantă din prezentul raport; 

 

• Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr. 42/14576/07.11.2013; 

 

• Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 594 /31.10.2013. 

 
 
 

Director executiv, 
Mario Sorin Marinescu 

 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Dana Boşoteanu 

Întocmit,  
insp. Elena Petrişor 
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Anexă la raportul nr. 93852/2017 

 
Modificări ale contractului de asociere nr. 42/07.11.2013, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 594 /31.10.2013,  
încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
  
 
 Art. 8 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

„Art. 8. Indicatorii proiectului cad în sarcina asociatului administrator şi constau în 
realizarea: 

a) Indicatori la finalizarea periaodei de implementare a proiectului, respectiv: 
- 1 structură de afaceri nou creată; 
- 40 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, din care 21 

pentru femei şi 19 pentru bărbaţi. 
b) Indicatori la 2 ani după finalizarea proiectului 

 

Indicator 
Valoare  

la 2 ani dupa finalizarea proiectului 
Rata de ocupare in cadrul structurii de sprijinire a 
afacerilor 

- spatii expozitionale interioare temporare(parter)  
- spatii expozitionale exterioare       
- spatii expozitionale permanente(etajul 1)            
- spatii birouri(etajul 2)                                      

 
 
65% 
92% 
80% 
80% 

Numarul total de agenti economici atrasi in cadrul 
structurii de sprijinire a afacerilor („locatari” ai 
structurii) este de 137 din care:      
 
 
 
 
 
 

- microintreprinderi   
- intreprinderi mici     
- intreprinderi mijlocii    
- intreprinderi mari        

 
- 37 agenti economici care expun 
permanent (etajul 1) 
- 20 agenti economici care inchiriaza 
spatii de birouri (etajul 2) 
- 25 agenti economici care expun in 
spatii exterioare 
- 55 agenti economici care expun in 
spatiul interior (parter) 

23 
67 
43 
4 

Numarul total de locuri de munca nou create in cadrul 
firmelor gazduite in structura de sprijinire a afacerilor, 
din care: 197 

- pentru femei        
- pentru barbati      

 
 

 
110 
87 

 

Conform planului de afaceri, anexa la contractul de finantare nr. 808/ 25.08.2010, se prevad 
urmatoarele caracteristicile ale firmelor locatare: 

Profilul firmelor locatare: 
1. Imm-uri şi, cu precădere, microîntreprinderi din domeniul serviciilor – legale, financiare, 

comerciale, marketing, comunicare-PR etc – maxim 9 angajaţi/ firmă/ sucursală 
 Proporţia IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) în numărul total de firme din cadrul 

structurii, prevăzută la 2 ani de la finalizarea proiectului este de minim 90% (dintre care cel 

puţin 66% întreprinderi micro şi mici) (conform cererii de finantare) 
2. IMM-uri din domeniul serviciilor – organizări de evenimente, expoziţii permanente sau în 
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cadrul târgurilor de profil – maxim 9 angajaţi / birou firmă 
3. Instituţii bancare – sucursale 
4. Firme de asigurări 
5. Reprezentante ale diverselor companii din domeniul serviciilor 
6. Firmele participante la târguri şi expoziţii în cadrul evenimentelor periodice sau în cadrul 

expoziţiilor permanente pot fi din domeniul industriei prelucrătoare, mobilier, construcţiilor, 
aparatură medicală sau agricultură, turism, obiecte de lux etc.” 
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