
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind  modificarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a 
construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ 

stradal, pe raza municipiului Craiova 
  

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.89865/2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Regulamentului local referitor 
la  condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinului 
nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, 
Hotărârii Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, 
Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 
piaţă în unele zone publice, Legii nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, Hotărârii Guvernului 
nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, 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  modificarea anexelor la Regulamentul local referitor la condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013, după cum urmează: 

- la VARIANTA 1 -  Chiosc modulat, în loc de  „ panta învelitoare 20%”, „ 
panta învelitoare 20°”; 

              -    la VARIANTA 2 - Chiosc modulat, în loc de  „ panta învelitoare 20%”, „ 
panta învelitoare 20°”. 

            Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
    Nicoleta MIULESCU 
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