
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

   
 

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta „Bussines 

Centre Sud Craiova” 
 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.08.2017; 
     Având în vedere raportul nr.116858/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta „Bussines Centre Sud 
Craiova”; 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 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.19, 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 pentru închirierea spaţiilor cu destinația de birouri din incinta 
„Bussines Centre Sud Craiova”, în cuantum de 8 euro/mp./lună. 

        Art.2. Se aprobă tariful pentru închirierea spaţiilor cu destinația de sală de conferință din 
incinta „Bussines Centre Sud Craiova”, în cuantum de 10 euro/oră. 

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

 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR, PT. SECRETAR, 
        Mihail GENOIU         Ovidiu MISCHIANU 

  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  PATRIMONIU 

SERVICIUL PATRIMONIU 

Nr. 116858/28.08.2017                                                                   SE APROBĂ,                                                                              
                      PRIMAR   

                                              Mihail Genoiu 

 

                                                             RAPORT 

 Municipiul Craiova şi-a stabilit priorităţi care vizează dezvoltarea infrastructurii  
locale de afaceri, printr-o serie de proiecte care să asigure înfiinţarea de structuri de 
sprijinire a afacerilor locale, regionale şi chiar transfrontaliere. 

  Proiectul ”Business Center Sud Craiova” a fost finantat in cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere,  Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere, in baza contractului de 
finantare nr. 3516/29.10.2012. 

  Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea infrastructurii şi 
sistemului de sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltării 
firmelor care activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu 
potenţial de a constitui o aglomerare de firme de de tip cluster inovativ la nivelul zonei 
metropolitane Craiova. 

”Business Center Sud Craiova,,  se incadrează în obiectivul strategic care 
reprezintă cresterea competitivităţii economice pe termen lung  şi acordarea de sprijin 
pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova, alături de alte două 
proiecte de infrastructură de afaceri, Centrul de Sprijin IMM si Centrul de Excelentă. 

Investiţia a constat în construirea unei clădiri în regim de înălţime P+1 care are 
suprafaţa construită de 1028,75mp, şi care are toate dotările necesare desfăşurării 
activităţii.  ”Business Center Sud Craiova,, a fost proiectat ca fiind un centru de 
informare şi de consultanţă pentru micii întreprinzători şi potentiali investitori, dar si ca un 
spaţiu expoziţional pentru producători şi comercianţi, pentru firme de cercetare şi centru 
logistic. Din acest motiv, construcţia are spaţii pentru închiriere cu destinaţie de 
birouri, inclusiv spaţii anexe, grupuri sanitare spaţii tehnice, sala de conferinţe şi 
hol recepţie. Printre indicatorii care urmează să fie atinşi şi care vor fi monitorizaţi în 
cadrul proiectului, sunt locurile de muncă care se previzioneză că vor fi create în cadrul şi 
de către firmele ce vor fi găzduite în cladirea Business Center.  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  prin HCL nr.210/2017 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 “Business Center Sud Craiova” şi pentru punerea în aplicare a fost încheiat 
Contractul de asociere nr.14271/10.08.2017.  

 În cadrul art.6.1 al contractului de asociere mai sus menţionat este precizat faptul 
că RAADPFL Craiova în calitatea sa de asociat administrator, are obligaţia să asigure 
administrarea şi exploatarea imobilului în conformitate cu prevederile contractuale şi 



prevederile legale în vigoare şi pentru realizarea acestui scop a fost necesară predarea 
către RAADPFL Craiova a investitiei.  Având în vedere obligaţiile contractuale asumate, 
prin adresa înregistrată la nr.115860/2017, R.A.AD.P.F.L.Craiova transmite Hotărârea 
nr.129/2017 a Consiliului de Administraţie privind propunerea de aprobare a tarifului de 
închiriere a spaţiilor cu destinaţia de birouri şi a sălii de conferinte din interiorul Business 
Center. Administratorul doreste să practice o politică de pret rezonabilă care pe de o parte 
să asigure sustenabilitatea proiectului din perspectiva cheltuielilor de operare, iar pe de o 
altă parte să asigure obiectivul general al proiectului. Se va practica un singur tarif de 
închiriere de 8,00 euro/mp/lună pentru toate cele 13 birouri ( parter şi etaj) care va include 
: închirierea spaţiului, utilităţile consumate în comun, servicii de pază, servicii de curăţenie, 
servicii de întreţinere a clădirii, parcare 

. Nota de Fundamentare 14591/2017 întocmită de către RAADPFL Craiova 
menţionează faptul că  propunerea tariful de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de 
birouri din interiorul Business Center, este de 8,00 euro/mp/lună iar tariful de închiriere a 
spaţiul cu destinaţia de sală de conferinţe din incinta ”Business Center Sud Craiova,,  este 
de 10 euro/oră. 

Prin adresa cu nr. 116683/2017 a fost solicitată analizarea de către Directia 
Elaborare şi Implementare Proiecte a notei de fundamentare/studiu a RAADPFL, în 
vederea stabilirii dacă tarifele nu influenţează în mod negativ indicatorii economico-
financiari din cadrul analizei cost beneficiu şi ai planului de afaceri anexă la contractul de 
finanţare nr. 3516/29.10.2012, pentru a putea supune spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  aceste tarife. În răspunsul transmis de DEIP se face precizarea că 
tarifele de inchiriere ce vor fi supuse spre aprobare, la nivelul de  8 euro/mp/lună pentru 
spaţiile cu destinaţia de birouri şi de 10 euro/oră pentru spaţiul cu destinaţia de sală de 
conferinţe, respectă cele menţionate la cap.3.3 din analiza cost beneficiu. 

 Faţă de cele prezentate, 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 cu prevederile art.36 
alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliul Local al Municipiului 
Craiova : 

   -Aprobarea tariful de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de birouri din incinta 
”Business Center Sud Craiova,,  în cuantum de 8 euro/mp/ lună. 

   -Aprobarea tariful de închiriere a spaţiului cu destinaţia de sală de conferinţe din 
incinta ”Business Center Sud Craiova,,  în cuantum de 10 euro/oră.   

       DIRECTOR EXECUTIV                                           Sef serviciu,                  

         Cristian Ionuţ Gâlea                                       Madlen Voicinovschi 

 

 

                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 

       Vizat de legalitate, 

  Cons.jur. Alexandra Beldea  
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