
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

   
 

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

Multifuncţional Craiova-Pavilion Central  
 

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

28.11.2013; 
     Având în vedere raportul nr.178555/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova-Pavilion Central; 

 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 tarifele pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova-Pavilion Central, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.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,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMO0NIU            
Nr. 178555 / 27.11.2013 
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 

                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
    

                                                      RAPORT, 
 
        
                  În cadrul strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Craiova, document de 

planificare strategică pe termen scurt, mediu şi 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''. În stabilirea instrumentelor şi 
politicilor de atingere a acestui obiectiv de dezvoltare strategica a municipiului Craiova au fost luate în 
considerare poziţionarea municipiului Craiova în mediul concurenţial local, regional,  naţional şi chiar 
transfrontalier, în contextul în care municipiul Craiova a fost definit şi şi-a asumat rolul de pol de 
crestere în cadrul regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia. 

Pornind de la aceste realităţi, dar şi de la posibilitatea de a utiliza fonduri europene 
nerambursabile, Consiliul Local al municipiului a adotat Hotărârea nr. 590/29.11.2007, prin care s-a 
aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, referitor la Realizarea unui Centru Multifuncţional în municipiul 
Craiova, str. Popoveni, nr. 3B – zona Târg de săptămână.Ulterior, prin HCL nr. 74/31.07.2008 s-a 
aprobat studiul de fezabilitate pentru investitia’’Centrul Multifunctional Craiova’’, cu o valoare totala 
de 51.343.000 Euro, investitie care cuprindea iniţial 5 pavilioane cu urmatoarele funcţiuni principale: 
spaţii expozitionale interioare, spaţii expoziţionale exterioare, săli tratative/interviuri cu o capacitate de 
10-12 locuri, săli de microconferinţe cu o capacitate de 20-40 locuri, sală conferinţe cu o capacitate de 
50-100 locuri, sală multifuncţională cu o capacitate de 80-150 locuri,  bursa de contacte, centru de 
presă, birouri de consultanţă şî afaceri, centru de comenzi şi curierat rapid, administraţia complexului 
de afaceri. 

 După elaborarea studiului de fezabilitate pentru pavilionul central, prin H.C.L 
nr.311/27.11.2008 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, cererea de finanţare şi 
valoarea totală a proiectul: ’’Centrul Multifunctional Craiova – pavilion central’’, iar ulterior, dupa 
depunerea şi evaluarea proiectului s-a incheiat  contractul de finanţare nr. 808/25.08.2010, cod SMIS 
3766, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – AM POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia – OI şi Unitatea Administrativ Teritorială-Municipiul Craiova. Prin 
H.C.L. nr. 284/29.07.2010 s-a aprobat valoarea totală a proiectului în sumă de 87.446.455,28 lei cât şi 
cota de cofinaţare ce va fi asigurată de Consiliul Local Craiova, respectiv: 5.095.956,95 lei de la 
bugetul local şi 49.193.365,33 lei prin contractarea unui credit bancar. Prin acest proiect, Primaria 
Municipiului Craiova şi-a  propus astfel, să realizeze un centru expozitional şi de afaceri modern prin 
intermediul căruia să fie sprijinit mediul de afaceri local şi regional şi totodată să fie atras astfel, 
capitalul privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi   expoziţionale şi  de promovare ale 
mediului de afaceri local şi crearea de noi locuri noi de muncă pentru municipiul Craiova. 

      Principalii indicatori ai proiectului sunt: 6.765,04 mp -spaţii multifuncţionale interioare,1.183,9 mp- 
spaţii birouri de închiriat+administrative, 79,8 mp -Centru de presă, 62,3 mp- Bursa de Contacte, 
442,53 mp -săli polivalente, 7806,00 mp- parcări clienţi şi personal , 330- locuri parcare, 7546,20 mp -
circulaţii carosabile, 1032 mp- circulaţii pietonale,2860 mp- spaţii multifuncţionale exterioare, 18437 
mp -spaţii verzi, 1.285 ml -împrejmuire gard .                                     



 La terminarea lucrărilor, Comisia de recepţie a întocmit  Procesul -Verbal înregistrat la 
nr148057/04.10.2013 ,prin care a admis recepţia la terminarea lucrărilor.Valoarea declarată a 
investiţiei “Centrul Multifunctional Craiova”este de 81.759.807,81 lei(inclusiv TVA). 

 În domeniul de activitate al R.A.A.D.P.F.L  Craiova se regăseşte, ca obiect de activitate   
administrarea domeniului public al municipiul Craiova, aceasta putând utiliza obiectivul atât 
administrativ şi legal conform destinaţiei sale. În atare situaţie prin Hotărârea nr.594/31.10.2013 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,drept pentru care a fost 
încheiat Contractul de Asociere nr.14576/07.11.2013. 

 Având în vedere obligaţiile contractuale asumate, prin adresa înregistrată la nr.247/27.11.2013 ,  
R.A.AD.P.F.L.Craiova transmite  Hotărârea nr.132/26.11.2013 a Consiliului de Administraţie privind 
aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor din interiorul Centrului Multifunctional Craiova-Pavilion 
Central.Conform Notei de Fundamentare întocmite au rezultat următoarele  tarife:   
  -Pentru spaţiile de la subsol :1,96 EURO/MP-fără TVA    

   -Pentru spaţiile de la parter pentru închiriere permanentă :2,00 EURO/MP-fără TVA    
   -Pentru spaţiile de la parter cu închiriere ocazională : 1,00 EURO/MP/ZI-fără TVA    
  -Pentru spaţiile de la etajul 1 şi etajul 2 :2,69 EURO/MP-fără TVA   
 
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 şi ţinând cont de  Hotărârea nr.132/26.11.2013 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 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 : 

  Tarifele de închiriere a spaţiilor din interiorul Centrului Multifunctional Craiova -Pavilion 
Central practicate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ,  
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
 
        Director executiv,                                                                                         Şef serviciu,   
   Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                Cristina Daniela Radu     
 
 
 
 
      
 
   Avizat pentru legalitate,                                                                                           Întocmit, 
  Cons.jur  Isabela Cruceru                                                                              Cons.Silvia Nănău                                                 
 
 
 
 



 
                                                                                                           Anexa 
       
 
                              TARIFELE DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DIN INTERIORUL       

         CENTRULUI MULTIFUNCŢIONAL -PAVILION CENTRAL 
 
 
 
 
 
 
   1.Pentru spaţiile de la subsol :1,96 EURO/MP-fără TVA   
   2.Pentru spaţiile de la parter pentru închiriere permanentă : 2,00 EURO/MP-fără TVA  
   
   3.Pentru spaţiile de la parter cu închiriere ocazională : 1,00 EURO/MP/ZI-fără TVA    
 
   4.Pentru spaţiile de la etajul 1 şi etajul 2 : 2,69 EURO/MP-fără TVA   
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