
                                                                                         

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMPĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

        PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiu 

de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 Mai” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013. 

  Având în vedere raportul nr.29808/2013 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii prin care se propune achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 
Mai”;   
 În conformitate cu prevederile art.V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 2, lit.e, 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 achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui 

Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 Mai”. 
Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.4/2012 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Modernizare Piaţa 1 Mai”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

 
 

                    
 

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

 



                                                                                         

MUNICIPIUL CRAIOVA                             
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         
DIRECŢIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII 
SERVICIUL INVESTITII SI ACHIZITII                                                 
Nr.29808/21.02.2013                         

                                                                                                 SE APROBĂ  
                             PRIMAR, 
                     Lia Olguţa Vasilescu  
 
 

RAPORT 
 

  privind  propunerea revocarii HCL 4/2012  si  aprobarea achizitionarii  unui  
studiu de fezabilitate privind „Reconstruire Piata 1Mai”  

  
 S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L, a definitivat  programe de masuri care au 

vizat buna organizare si desfasurare a activitatii pietelor si totodata a intocmit  programe de 
reparatii si modernizari ale acestora, precum si a pietei mixte din municipiul Craiova. 

 Comportamentul de cumpărare a devenit din ce în ce mai complex, impunându-se o 
sectorizare mai bună a pieţei în ceea ce priveşte marketingul, distribuirea locurilor de vanzare, 
pentru o diferenţiere mai clară a comercializarii si expunerii produselor şi serviciilor din piete. 

 Pentru a putea face faţă, standardelor impuse de legislatia in vigoare si evolutia 
comertului in timp, au fost gandite strategii, regulamente de ordine interioara, regulamente 
cadru, proceduri si  moduri de lucru care au avut ca prioritate o transparenţă totală a sistemului, 
astfel încât toate părţile implicate, sa aiba  la  îndemână toate informaţiile relevante pentru a-şi 
putea desfăşura convenabil activitatea in vederea realizarii obiectivelor propuse. Descoperirea 
şi valorificarea oportunităţilor a trebuit să devină o activitate permanentă a managementului 
superior şi a celor care participă la fundamentarea strategiei societatii.   

 Agentii economici si producatorii agricoli  care isi desfasoara activitatea in pietele si 
targul municipiului Craiova reprezinta punctul de plecare în fundamentarea obiectivelor 
politicii de marketing a SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in funcţie de nevoile si 
solicitările  lor . 

 În acest sens  pentru respectarea standardelor,  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 
SRL  in anul 2011 a initiat un proiect, avand ca obiectiv „Modernizare Piata 1 Mai”, pentru 
realizarea caruia a fost intocmit un studiu de fezabilitate in valoare 24.194 lei, investitia fiind 
estimata la o valoare de 2.668.638 lei.  

 Prin Hotararea nr. 4 din data de 26.01.2012, Consiliului Local Municipal a aprobat  
Studiu de fezabilitate „Modernizare Piata 1 Mai”. 

 Intrucat pana in prezent nu s-au atras fonduri bugetare si nici extrabugetare  in vederea 
finantarii investiei, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL nu o poate realiza.   

 In aceasta situatie, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L, avand in vedere 
necesitatea asigurarii unor conditii corespunzatoare privind desfasurarea activitatilor in aceasta 
piata conform standardelor europene, propune a se aproba achizitionarea unui nou studiu de 
fezabilitate pentru reconstruire Piata 1 Mai.  

 Potrivit dispozitiilor art.V alin.- (2) din O.U.G nr.26/2012 privind privind unele masuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întarirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea consiliilor locale 



                                                                                         

se pot realiza alte studii de fezabilitate  aferente obiectivelor de investitii, daca in ultimii 5 ani 
bugetari au fost intocmite si inregistrate in contabilitate studii avand acelasi obiect.  

 Necesitatea realizarii unei investitiei in piata „1Mai” se impune , deoarece aceasta piata 
deserveste un  numar mare de locuitori din cartierul „1 Mai” , zona importanta a orasului, 
datorita si  Spitalului Judetean Dolj  care se afla vis-a-vis de acesta.   

  Avand in vedere motivele mai sus mentionate, este necesara supunerea spre aprobare 
Consiliului Local Municipal achizitionarea unui nou studiu de fezabilitate care sa preavada 
executarea lucrarilor intr-un termen mai scurt. 

         In acest studiu de fezabilitate se va urmari, cu precadere: 
  - identificarea surselor de finanţare si asigurarea recuperarii valorii investitiei intr-un  
timp foarte scurt ; 

  - identificarea riscurilor ce pot apărea și acţiunilor de eliminare a acestora;  
• analiza financiară -  estimarea eficienţei investitiilor si a veniturilor ce urmeaza a fi 

realizate in urma modernizarii acestora. 
 Principiul revocabilităţii apare ca efect firesc al trasăturilor actului administrativ, 

autoritatea emitentă fiind în măsură să-şi retracteze actul stunci când situaţia de fapt o impune. 
 Efectele juridice ale revocării constau în aceea că din momentul revocării, actul 

administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis. 
 Revocare unui act administrativ poate fi dispusă numai printr-un act cu aceeaşi forţă 

juridică, cu respectarea procedurii de emitere. Ca atare, pentru revocarea unei hotărârii de 
consiliu local  se impune adoptarea unei alte hotărâri. 

     Fata de cele prezentate, în coformitate cu dispoziţiile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr. 
215/23.04.2001, republicata privind administraţia publica locala, coroborat cu  art. V. din 
O.U.G nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea 
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  urmatoarele:  

 
  1.Aprobarea achizitionarii de către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a 

unui studiu de fezabilitate privind „Reconstruire Piata 1  Mai; 
     2. Revocarea HCL nr. 4 /26.01.2012 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate 
„Modernizare Piata 1Mai”; 

   
  

 
 
 
    Director executiv,                              Întocmit,    

  
     Anamaria Mihaela Covaci                           insp. Laura Georgescu     
 
                                                        
 
 
 
                                                            Vizat pentru legalitate,  
                                                            Cons. jr. Ramona Badea 
 



                                                                                         

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



                                                                                         

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

         
 

HOTĂRÂREA NR. 4 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare Piaţa 1 Mai” 

 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012. 

  Având în vedere raportul nr.3678/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Modernizare Piaţa 1 Mai” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012;   
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, 
modificată şi completată; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d , art.45, alin. 2, lit.e şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă Studiul de Fezabilitate “Modernizare Piaţa 1 Mai”, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.    

 
 

                    
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

         SECRETAR, 
               Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
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