
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                            PROIECT   
        

                                                 HOTĂRÂRE NR._______ 
privind aprobarea asocierii 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 
31.10.2013;  

  Având în vedere raportul nr. 158613/2013 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
asocierii 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 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, conform contractului de asociere prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Se desemnează dl./dna ______________, viceprimar al municipiului Craiova, 
să urmărească îndeplinirea indicatorilor proiectului pe perioada de 
implementare a acestuia, cât şi pe perioada de valabilitate a contractului de 
finanţare.    

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate  
şi Contencios Administrativ 
Nr. 158613/24.10.2013 
 
 
                                                                                                                Se aprobă, 

-     Primar, 
- Lia Olguta Vasilescu 

 
 
 

RAPORT 
 
 

 
privind 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 Centrului Multifuncţional Craiova 

 
Experienta Uniunii Europene demonstreaza clar ca sectorul IMM poate sa aiba 

o contributie substantiala la realizarea produsului intern brut, sa creeze noi locuri de 
munca si sa stimuleze cresterea exporturilor. IMM - urile au abilitatea de a raspunde 
in mod flexibil pe piete puternic competitive si sa se adapteze rapid la schimbarile 
structurale si ciclice ale economiei globale. Un sector IMM bine dezvoltat poate 
astfel, sa sprijine stabilitatea si cresterea macro-economica. 

Prin urmare, la nivel local este necesara crearea unui mediu optim pentru 
dezvoltarea IMM – urilor si a initiativelor antreprenoriale, dat fiind faptul ca: 

- intreprinderile mici si mijlocii sunt extrem de importante in sustinerea 
dezvoltarii sociale si regionale, precum si faptul ca sunt adevarate exemple de 
initiativa si angajament; 

- antreprenoriatul este o aptitudine valoroasa si productiva la toate nivelurile de 
responsabilitate. 

Plecand de la aceste considerente, municipalitatea si-a propus sa sprijine 
crearea unui astfel de mediu propice dezvoltarii IMM – urilor si sa sprijine, astfel 
dezvoltarea unei economii competitive si dinamice, bazata pe acumularea de 
cunostinte, capabila de o crestere economica sustenabila si care sa asigure locuri de 
munca mai multe si mai bune si o mai mare coeziune sociala pe plan local. 
 Astfel, administratia locala a constientizat astfel ca investitiile in structuri 
moderne de afaceri cum este cazul Centrului Multifunctional Craiova reprezinta un 
instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri local si regional si 
cresterea gradului de competitivitate a economiei locale si regionale, in contextul 
Uniunii Europene largite, care poate crea conditii pentru o mai rapida integrare a 
economiei nationale in economia europeana. Numarul insuficient al structurilor 
de afaceri  dar mai ales slaba dotare a acestora, mergand de la utilitati si lipsa unor 
spatii adecvate pentru activitati, pana la tehnologii de informare, comunicare si 



   

promovare sunt probleme majore cu care se confrunta multe orase din tara si relativ 
destul de greu de depasit date fiind resursele financiare limitate ale autoritatilor 
locale. Gradul redus de dezvoltare a structurilor de afaceri in municipiul Craiova a 
constituit una din cauzele identificate ale insuficientei emulatii a mediului de afaceri 
din Craiova. Din acest punct de vedere, municipalitatea si-a stabilit ca obiectiv de 
dezvoltare, modernizarea infrastructurii de afaceri si si-a intensificat astfel, actiunile 
de sustinere a mediului de afaceri, motor al dezvoltarii economice si al cresterii 
competitivitatii locale. 

In acest sens, Primaria Municipiului Craiova si-a stabilit ca prioritati ce vizeaza 
dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri o serie de proiecte care sa sprijine 
infiintarea si dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor locale, regionale si 
chiar transfrontaliere. 

In cadrul strategiei de dezvoltare locala a municipiului Craiova, document de 
planificare strategica pe termen scurt, mediu si lung, aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 404/30.08.2007 a fost identificat obiectivul 
strategic de dezvoltare nr.4, respectiv:''Cresterea competitivitatii pe termen lung a 
economiei locale''. In stabilirea instrumentelor si politicilor de atingere a acestui 
obiectiv de dezvoltare strategica a municipiului Craiova au fost luate in considerare 
pozitionarea municipiului Craiova in mediul concurential local, regional, national si 
chiar transfrontalier precum si in contextul economic international. Astfel, elaborarea 
strategiei de dezvoltare a economiei locale a avut ca punct de pornire elementele care 
vor conduce la cresterea competitivitatii locale si a regiunii Oltenia, in contextul in 
care municipiul Craiova a fost definit si si-a asumat rolul de pol de crestere in cadrul 
regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia. 

Infiintarea unui Centru Multifunctional pentru municipiul Craiova a reprezentat 
un proiect prioritar pentru municipalitate care subscrie masurii privind dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor in municipiul Craiova si care sa raspunda 
nevoilor acute ale mediul de afaceri local si regional. Astfel, in cadrul strategiei de 
dezvoltare durabila a municipiului Craiova, respectiv in portofoliul de proiecte 
aferent obiectivului strategic nr. 4 privind cresterea competitivitatii pe termen lung a 
economiei locale a fost identificat proiectul ’’Centrul Multifunctional Craiova – 
pavilion Central’’, proiect care si-a propus realizarea unui centru expozitional si de 
afaceri modern, in conformitate cu standardele de calitate europeana, data fiind si 
calitatea statului nostru de stat membru al Uniunii Europene, primul centru 
multifunctional de o asemenea complexitate cu multiple functiuni destinate mediului 
de afaceri din Craiova si regiunea Oltenia.  

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, in baza contractul de finanţare nr. 808/25.08.2010, cod SMIS 3766, incheiat 
intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului – AM POR, prin Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI şi Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Craiova. Durata contractului de finantare este de 43 luni, avand termenul 
de finalizare in data de 25.03.2014. 

Valoarea totala a proiectului este de 86.770.371,58 lei, din care suma de 
32.461.496,88 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabilă, iar contribuţia 
Municipiului Craiova este în sumă de 54.308.874,70 lei, din care 32.461.496,88 lei 



   

contribuţia la cheltuielile eligibile, 6.265.859,32 lei cheltuieli neeligibile şi TVA 
aferent şi 15.581.518,50 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile care se va recupera de 
la bugetul de stat. 

  In baza contractelor de lucrari nr. 85931/02.06.2011 si nr. 155886/19.11.2012 
incheiate intre municipiul Craiova si asocierea SC RECON Sa si SC Europa Trading 
Impex SRL prin lider al asocierii SC RECON SA au fost executate lucrarile de 
constructii si dotarile aferente Centrului, in suma totala de 79.660.876,48 lei si in 
decursul a 27 luni. In cadrul acestor contracte de lucrari au fost realizati urmatorii 
indicatori fizici:  

- 6.765,04 mp spatii multifunctionale interioare 
- 1.183,9 mp spatii birouri de inchiriat+administrative 
- 79,8 mp Centru de presa 
- 62,3 mp Bursa de Contacte 
- 442,53 mp sali polivalente 
- 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 
- 1.285 ml imprejmuire gard 
- Echipamente: 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; 

- Dotari: 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. 

La finalizarea lucrarilor, s-a efectuat receptia acestora si s-a incheiat procesul - 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 148057/04.10.2013. 

In conformitate cu contractul de finantare nr. 808/ 25.08.2010 si actul aditional 
nr. 5/05.11.2012 si dat fiind contextul economic stabil al anilor 2008-2009 si nu in 
cele din urma impunerea ghidului solicitantului aferent acestui domeniu de 
interventie referitoare la faptul ca proporţia IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) 
în numărul total de firme din cadrul structurii, prevăzută la 2 ani de la finalizarea 
proiectului trebuie sa fie de minim 90% (dintre care cel puţin 66% întreprinderi 
micro şi mici),  au fost stabiliti urmatorii indicatori ai proiectului care trebuie atinsi si 
care urmeaza sa fie monitorizati pe perioada de valabilitate a contractului de 
finantare, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului: 
a) Indicatori la finalizarea perioadei de implementare a proiectului 
- 1 structura de afaceri nou creata; 



   

- 40 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, din care 
21 pentru femei si 19 pentru barbati. 
b) Indicatori  la 2 ani dupa 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 I)            
-spatii birouri                                         

 

 
 
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:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. microintreprinderi   
2. intreprinderi mici     
3. intreprinderi mijlocii    
4. intreprinderi mari        

 
 
- 37 agenti economici care 
expun permanent 
- 30 agenti economici care 
inchiriaza spatii de birouri 
- 15 agenti economici care 
expun in spatii exterioare 
- 55 agenti economici care 
expun in spatiul interior 
 

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 

5. pentru femei        
6. 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: 

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) 



   

Imm-uri din domeniul serviciilor – organizări de evenimente, expoziţii 
permanente sau în cadrul târgurilor de profil – maxim 9 angajaţi / birou firmă 

Instituţii bancare – sucursale 
Firme de asigurări 
Reprezentante ale diverselor companii din domeniul serviciilor 
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.  
 

De asemenea, serviciile de bază ce urmeaza sa fie prestate în cadrul Centrului 
Multifuncţional Craiova trebuie sa se orienteze pe urmatoarele cinci direcţii: 
1. Organizare de expozitii periodice la parter 
2. Organizare de expozitii permanente la etajul 1 
3. Inchiriere spatii pentru birouri la etajul II 
4. Inchiriere sali de conferinta 
5. Organizare de expozitii periodice in exterior 

 
Realizarea indicatorilor proiectului la 2 ani de la finalizarea proiectului cat si 

asigurarea costurilor de operare a Centrului Multifunctional si obtinerea veniturilor in 
urma prestarii serviciilor descrise mai sus reprezinta principalele responsabilitati ale 
structurii de administrare. Referitor la costurile de operare, conform analizei 
economico-financiare elaborata in anul 2008 in cadrul analizei cost-beneficiu, acestea 
se estimeaza la aproximativ 1.481.854euro, structurate astfel: 

Cheltuieli cu personalul – 380.400 euro 
Cheltuieli cu energia, apa şi gazele – 741.454 euro 
Cheltuieli generale, telefonie, internet, consumabile – 120.000 euro 
Cheltuieli privind prestaţiile externe(reparatii si intretinere utilaje si 
echipamente)  – 60.000 euro 
Cheltuielile de promovare – 180.000 euro. 
 

 Potrivit contractului de finantare nr. 808/ 25.08.2010 Municipiul Craiova, în 
calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile are obligaţia implementării corecte 
şi în termenele stabilite prin contract a Proiectului intitulat  Centrul Multifunctional 
Craiova-Pavilion Central, care presupune şi obligaţia de a asigura un management 
eficient al Proiectului inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare. 

In ceea ce priveste structura de administrare a Centrului Multifunctional 
aceasta trebuie sa fie Consiliul Local sau o regie in subordinea Consiliului Local, asa 
cum este prevazut in contractul de finantare nr. 808/ 25.08.2010 si in conformitate cu 
adresa nr. 143824/27.09.2013 transmisa de ADR sud-Vest Oltenia nr. 
139639/20.09.2013, pe care le anexam la prezentul raport. De asemenea, in cadrul 
planului de afaceri, anexa la cererea de finantare a fost prevazuta atat societatea de 
administrare a structurii de afaceri si responsabilitatile acesteia cat si resursele umane 
ce vor fi implicate in activitatea de administrare a Centrului Multifunctional, 
respectiv 40 persoane.  Astfel, se impune angajarea unui numar de 40 persoane care 
sa asigure administrarea Centrului Multifunctional Craiova si care sa aiba profilurile 
si responsabilitatile descrise in cererea de finantare. Angajarea personalului din care 



   

va fi constituita structura de administrare a Centrului reprezinta una din cele mai 
importante activitati din cadrul proiectului prin intermediul careia se va asigura 
sustenabilitatea proiectului si monitorizarea acestuia timp de 5 ani de la finalizarea 
proiectului.  
 Conform adresei nr.27734/19.02.2013 a Serviciului Resurse Umane, la nivelul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova nu există posturi 
vacante de natura celor prezentate în planul de afaceri iar numărul maxim de posturi 
prevăzut la nivelul aparatului de specialitate nu poate fi majorat potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finaţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, pentru anul 2013 coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii 
administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la 
institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor.  
 R.A.A.D.P.F.L. Craiova face parte dintre structurile care nu sunt afectate de 
prevederile legale mai sus amintite, astfel încât aceasta poate încadra personalul 
necesar şi pune la dispoziţie resursele umane ce vor fi implicate în activitatea 
administrare a Centrului Multifuncţional. Însă, această regie nu dispune de resursele  
necesare pentru a finanţa din bugetul propriu cheltuielile necesare implementării 
Proiectului şi administrării Centrului în condiţiile unui management eficient. 
 Dat fiind aceste aspecte, este necesar a se încheia o asociere 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. 
 Faţă de cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.e 
coroborat cu alin. 7 lit. a,  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, propunem adoptarea unei hotărîrii care să aibă ca obiect : aprobarea 
asocierii Municipiului Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova cu Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova, împuternicirea 
Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere şi desemnarea 
viceprimarului municipiului Craiova, _______, în vederea urmăririi îndeplinirii 
indicatorilor proiectului pe perioada de implementare a acestuia cât şi pe perioada de 
valabilitate a contractului de finanţare. 
  
 
 
 
 

          Director executiv,                                                     Întocmit, 
          Ovidiu Mischianu                                     Cons.Jur.Isabela Cruceru 
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                                                                       ANEXA LA HOTĂRÂREA 
NR.____/2013 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA, 

ŞI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 

 
Nr. _________din ______2013 

 
 Cap.I – PĂRŢILE 
 
Între: 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr.7, judeţul 
Dolj, cod fiscal 4417214, tel 416235, reprezentat legal prin Primarul 
Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, denumit în continuare 
asociat participant 
 
 şi  
 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr. 129 prin reprezentatul său legal, Lungu Florin - director, denumit 
în continuare asociat administrator 
 
 a intervenit, în temeiul art. 866 şi următoarele din Noul Cod civil, al 
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract de 
asociere. 
 
 Cap. II -OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 Art.1 -Obiectul prezentului contract îl reprezintă administrarea şi 
exploatarea în comun a Centrului Multifuncţional Craiova, situat în Craiova, 
str Târgului nr.26. 
 
 Cap.III - DURATA CONTRACTULUI.  
  
 Art.2- Prezentul contract se încheie pe o perioada de 6 ani începand cu 
data semnării sale, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor prin act 
adiţional. 
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 Cap. IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
 Art.3.Drepturile Municipiului Craiova sunt următoarele: 

 
3.1- să ceară, în cazul expirării duratei contractului sau a rezilierii 

acestuia din orice cauză, restituirea folosinţei bunului cu care a contribuit la 
asociere;  

3.2- să fie informat cu privire la beneficii şi pierderi; 
3.3- să-i fie adusă la cunoştinţă, în cazul în care va solicita, evidenţa 

veniturilor şi a cheltuielilor aferente asocierii; 
3.4- să verifice starea imobilului şi modul de aplicare a derulării 

prezentului contract de asociere în privinţa angajamentelor asumate.  
 
 Art.4.Obligaţiile Municipiului Craiova sunt următoarele: 
 

4.1.- să pună la dispoziţia asociatului administrator folosinţa 
imobilului, în vederea desfăşurării activităţii prevăzute în contractul de 
finaţare; 

4.2 - să asigure folosinţa utilă şi netulburată a imobilului în vederea 
desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de finaţare. 

4.3 - sa asigure contravaloarea tuturor utilităţilor necesare în vederea 
bunei funcţionări a imobilului.  

4.4 - să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea 
(consum de energie electrică, energie termică, apă şi canalizare, salubritate, 
telefon etc.), reparaţiile rezultate din uzura normală a imobilului, asigurarea 
bunului  

 
              Art.5. Drepturile RAADPFL Craiova sunt următoarele: 

 
5.1.- să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a 

activităţii, cu respectarea prezentului contract, inclusiv stabilirea tarifelor de 
exploatare a imobilului, în conformitate cu politica de pret stabilită în cererea 
de finanţare 

5.2.- să încaseze contravaloarea chiriei rezultată din contractele 
încheiate cu terţii beneficiari conform destinaţiei imobilului 

5.3. - să încheie contracte de exploatare a spaţiilor create în Centrul 
Multifucţional potrivit destinaţiei acestora 
       5.4. - să negocieze contractele încheiate ca urmare a campaniilor de 
promovare a Centrului  Multifuncţional. 

 
              Art.6. Obligaţiile RAADPFL Craiova sunt următoarele: 

 
6.1.- să asigure administrarea şi exploatarea imobilului în conformitate 

cu prevederile contractuale şi cu prevederile legale în vigoare; 
6.2. În vederea realizării scopului prevăzut la art. 8 din acest contract, 

asociatul administrator va asigura:  
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a) personalul calificat;  
b) negocierea şi încheierea contractelor necesare bunei administrări a 

imobilului;  
c) să organizeze campanii de promovare a Centrului Multifuncţional pe 

piaţa locală şi regională în vederea identificării firmelor interesate de 
închirierea de spaţii de birouri şi/sau expoziţionale în cadrul centrului ;  

d) orice altă activitate rentabilă convenită de părţi prin acte adiţionale. 
6.3.- să utilizeze imobilul ce face obiectul prezentului contract potrivit 

destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare nr.808/25.08.2010; 
6.4.- să efectueze reparaţiile apărute din vina sa şi din exploatare cu 

excepţia celor apărute ca urmare a uzurii normale a imobilului; 
6.5.- să restituie folosinţa bunului, la expirarea contractului sau la 

rezilierea acestuia, investiţiile realizate revenind de plin drept asociatului; 
6.6.- sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile; 
6.7.-să determine venitul net/pierderea obţinută în cadrul asociaţiei, 

precum şi distribuirea venitului net/pierderi pe asociaţi; 
6.8.- să asigure implementarea corectă şi în termenele stabilite prin 

contractul de finanţare nr.808/25.08.2010, a Proiectului intitulat  Centrul 
Multifunctional Craiova-Pavilion Central, care presupune şi obligaţia de a 
asigura un management eficient al Proiectului inclusiv prin asigurarea 
resurselor umane şi materiale necesare 

6.9.- să-i achite anual, asociatului cota de 50% din profitul net, 
conform prevederilor prezentului contract. 

 
Cap. V. - MENŢINEREA OBIECTULUI ASOCIERII. 
 
Art.7. Părţile convin că vor acţiona şi vor depune toate diligenţele 

necesare pentru realizarea şi menţinerea obiectului prezentului contract de 
asociere, respectiv pentru administrarea şi exploatarea în comun a Centrului 
Multifuncţional Craiova în conformitate cu prevederile contractului de 
finanţare nr.808/25.08.2010. 

 
 Cap.VI. CONDIŢII DE ADMINISTRARE 
 
 Art.8. Indicatorii proiectului cad în sarcina asociatului administrator şi 
constau în realizarea : 
a) Indicatori la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv: 
 - 1 structura de afaceri nou creata; 
   - 40 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, 
din care 21 pentru femei si 19 pentru barbati. 
b) Indicatori  la 2 ani dupa finalizarea proiectului 

Indicator 
Valoare 

la 2 ani dupa finalizarea 
proiectului 

Rata de ocupare in cadrul structurii de sprijinire a  
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afacerilor 
-spatii expozitionale interioare temporare(parter)  
-spatii expozitionale exterioare       
-spatii expozitionale permanente(etajul I)            
-spatii birouri                                         

 

 
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:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. microintreprinderi   
2. intreprinderi mici     
3. intreprinderi mijlocii    
4. intreprinderi mari        

 
 
- 37 agenti economici care 
expun permanent 
- 30 agenti economici care 
inchiriaza spatii de birouri 
- 15 agenti economici care 
expun in spatii exterioare 
- 55 agenti economici care 
expun in spatiul interior 
 

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 

5. pentru femei        
6. 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 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 
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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.  

 
 Art.9. Serviciile de bază ce urmeaza sa fie prestate în cadrul Centrului 
Multifuncţional Craiova trebuie sa se orienteze pe urmatoarele cinci direcţii: 
1. Organizare de expozitii periodice la parter 
2. Organizare de expozitii permanente la etajul 1 
3. Inchiriere spatii pentru birouri la etajul II 
4. Inchiriere sali de conferinta 
5. Organizare de expozitii periodice in exterior 
           Realizarea indicatorilor proiectului la 2 ani de la finalizarea proiectului 
cat si asigurarea costurilor de operare a Centrului Multifunctional si obtinerea 
veniturilor in urma prestarii serviciilor descrise mai sus reprezinta 
principalele responsabilitati ale structurii de administrare.  

 
 Cap.VII.  EVIDENŢA CONTABILĂ 
 
 Art. 10. Evidenţa contabilă a asociaţiei în participaţiune va fi ţinută 
centralizat şi distinct de către asociatul administrator, respectiv de către 
RAADPFL Craiova, această contabilitate fiind ţinută autonom de propria 
activitate.  
 
 Cap.VIII. MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A 
REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE COMUNE 
DESFĂŞURATE 

 
Art. 11. Împărţirea rezultatelor financiare (profit/pierderi) se va face 

astfel: 
 - 50% pentru asociatul administrator; 

− 50% pentru asociatul participant. 
 
      Cap.IX.    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
  
 Art. 12. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile comerciale 
asumate revine părţii care s-a obligat. 
 Art. 13. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se 
obligă să-l execute întocmai şi întrutotul cu bună credinţă, sinceritate şi 
seriozitate. 
 Art. 14. Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze 
reciproc asupra derulării acestui contract. 

Art. 15. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. 
Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor 
prin act aditional. 
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 Art. 16. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu 
întârziere a obligaţiilor comerciale asumate în acest contract partea în culpă 
suportă daune. 

 
 Cap.X. ALTE CLAUZE 
  
 Art. 17. Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul 
contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asociaţi. 
 Art. 18. Cesiunea acestui contract este posibilă numai pe baza 
acordului expres al părţilor contractante consemnat în act adiţional. 
 Art. 19. Cheltuielile făcute de asociatul administrator  trebuie să aibă 
la bază actele legale doveditoare. 

 
Cap.XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.  
 
Art. 20. Prezentul contract poate fi modificat de către părţi numai prin 

act adiţional scris la acesta, semnat de către reprezentanţii autorizaţi ai 
acestora. 
 
         Cap.XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI.  
 
          Art.21. Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:  
(a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
(b) prin acordul scris al părţilor. 
 
         Cap. XIII. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT.  
      
       Art.22. În înţelesul prezentului contract, forţa majoră este orice 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit 
este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care 
ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  
        Art.23. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere în 
cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract.  
     Art.24. Survenienţa forţei majore şi a cazului fortuit vor fi comunicate 
celeilalte părţi în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data la care partea 
împiedicată să execute corespunzător obligaţia putea face comunicarea în 
condiţiile date. 
     Art.25. Părţile răspund pentru prejudiciul material cauzat celorlalte părţi 
printr-o faptă săvârşită cu intenţie sau din culpă. 
 
        Cap. XIV. LITIGIILE-INSTANŢA. 
 
    Art. 26. Litigiile născute din interpretarea sau executarea prezentului 
contract se vor soluţiona de către instanţele de judecată competente din 
Craiova. 
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        Cap.XV. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI.  
 
     Art. 27. Notificările sau comunicările dintre părţi se vor face prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele acestora 
menţionate în introducerea contractului, prin fax, e-mail la numerele 
menţionate în contract. 
      Art. 28. Notificările sau comunicările dintre părţi cu caracter litigios, 
respectiv cele care se referă la o dispută de orice fel între părţi ori la 
neexecutarea obligaţiilor/executarea neconformă a obligaţiilor din acest 
contract, se vor face exclusiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 
        Art. 29. Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi cu cel puţin 
10 (zece) zile înainte, să îşi schimbe adresa precizată anterior. 
        Art. 30. Prezentul contract de asociere este asimilat actului administrativ 
conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare şi s-a încheiat astăzi _______2013, în 2 (două) 
exemplare originale, având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un 
exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
reprezentat prin  
PRIMARUL MUNICPIULUI 
CRAIOVA 

REGIA AUTONOMĂ DE 
ADMINISTRARE A DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV 

CRAIOVA 
                      
                             Director 

         
       LIA OLGUTA VASILESCU 

               
                      LUNGU FLORIN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


	01
	02

