
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
   
   

 
                  HOTĂRÂREA NR.______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din 

incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.05.2014; 
     Având în vedere raportul nr.72285/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013 
referitoare la 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.766/2013, prin completare cu tarifele 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, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Centrul Multifuncţional 
Craiova 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. 72285/15.05.2014 
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 

                                                                                                                      Primar, 
                                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 
    

                                                             RAPORT, 
                       

            Prin HCL  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, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova conform Contractul de 
Asociere nr.14576/07.11.2013. 

  Prin HCL  nr.766/28.11.2013 s-au aprobat tarifele pentru închirierea spaţiilor din incinta  
Centrului Multifuncţional Craiova Pavilion Central. 

  Ulterior prin adresa nr.105/13.05.2014 înregistrată la Consiliul Local Craiova   sub nr. 
105/13.05.2014 R.A.A.D.P.F.L înaintează Hotărârea nr. 52/15.04.2014 a Consiliului de Administraţie 
al  R.A.A.D.P.F.L cu  propunerea aprobării tarifelor conform anexei nr.1 .  

            Potrivit referatului cu nr.5391/15.04.2014 întocmit de Managerul Centrului Multifuncţional Craiova 
privind aprobarea tarifelor pentru anumite spaţii interioare şi exterioare din incinta Centrului 
Multifuncţional .   

            De asemenea având în vedere obligaţiile contractuale asumate prin HCL nr.766/28.11.2013 şi 
plecând de la fundamentarea acestor tarife s-au avut în vedere şi alte situaţii similare care înclud 
acelaşi tip de spaţii care au fost cuprinse în solicitarea ce a stat la baza adoptării  HCL  
nr.766/28.11.2013. 

             Centralizând situaţia tarifelor propuse în aceste condiţii spre aprobare Consiliul Local se prezintă 
astfel: 

 
N

r. 
C

rt 

Denumire Tarif 

0 1 3 
1

. Sala Conferinta 105mp/135 locuri 105 euro/zi, fara TVA 

2
. 

Spatiu (Stand) exterior, cu punere la dispozitie 
pavilion (cort) 1 euro/mp/zi, fara TVA 

3
. Spatiu (Stand) exterior fara parvilion (cort) 0,8 euro/mp/zi, fara TVA 

4
. 

Spatiu interior pentru alimentatie publica                     
( bufet, cafenea) 3 euro/mp/luna, fara TVA 

5
. 

Spatiu interior pentru alimentatie publica                   
( bufet, cafenea), cu punere la dispozitie a 
oficiului amenajat. 

4 euro/mp/luna, fara TVA 

6
. 

Spatiu exterior pentru alimentatie 
publica(bufet, cafenea) 2 euro/mp/luna, fara 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.52/15.04.2014 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 : 

  1.Modificarea HCL nr.766/2013 prin completare cu tarifele de închiriere ale spaţiilor de la 
Centrul Multifuncţional Craiova practicate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ, prevăzute în anexa  nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport. 

  
  
 
 
 
 
          Director executiv,                                                                                         Şef serviciu,   
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                                               Cristina Daniela Radu     
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