
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                    PROIECT 
                                                                                      

                                                 HOTĂRÂRE NR. ____ 
privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional 

Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 
 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014;  

     Având în vedere raportul nr.107043/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26; 

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, 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.1.  Se aprobă organizarea unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional Craiova, 

situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 
Art.2. Se aprobă tarifele aplicate deţinătorilor autoturismelor expuse în spaţiile 

exterioare ale Centrul Multifuncţional Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 

 
 



   

Municipiul Craiova   
Primăria Municipiului Craiova  
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
 Nr.107043/22.07.2014                                                                            Se aprobă , 
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                   LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
 
                                                             RAPORT, 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova 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’’, 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’’ 

       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 .    

  Prin HCL  nr.594/31.10.2013 a fost aprobată 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 nr.14576/07.11.2013. 
Obiectul contractului îl reprezintă administrarea şi exploatarea în comun a Centrului 
Multifuncţional Craiova, situat în Craiova, str Târgului nr.26. în conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare nr.808/25.08.2010. 

   Părţile au convenit că vor acţiona şi vor depune toate diligenţele necesare pentru 
realizarea şi menţinerea obiectului, respectiv pentru administrarea şi exploatarea în comun 
a Centrului Multifuncţional Craiova în conformitate cu prevederile contractului de finanţare 
nr.808/25.08.2010.  În conformitate cu prevederile Cap, VI art. 8, Realizarea indicatoriilor 
proiectului cad în sarcina asociatului administrator, respectiv R.A.A.D.P.F.L Craiova. 

                                  
  Conform art.   5.1,art. 5.3. şi art 5.4 din contractul mai sus menţionat, RAADPFL 

Craiova  este îndreptăţită să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare 
a activităţii, cu respectarea contractului, inclusiv să stabilească tarifele de exploatare a 
imobilului, în conformitate cu politica de pret stabilită în cererea de finanţare, să încheie 
contracte de exploatare a spaţiilor create în Centrul   Multifucţional potrivit destinaţiei 
acestora şi să negocieze contractele încheiate ca urmare a campaniilor de promovare a 
Centrului Multifuncţional.  

  Asociatul administrator, respectiv R.A.A.D.P.F.L Craiova are obligaţia 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. 
 
  Având în vedere obligaţiile contractuale asumate, prin adresa înregistrată la 
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.151/16.07.2014 ,  R.A.AD.P.F.L.Craiova 
transmite  Hotărârea nr.90/14.07.2014 a Consiliului de Administraţie. Prin această 
hotărâre a fost aprobată de către consiliul de administraţie organizarea unor expoziţii  
auto, precum şi tarifele aplicate maşinilor aduse şi expuse.  
 
 
 
 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.90/14.07.2013 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. c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem spre aprobare  Consiliul Local al Municipiului Craiova : 
   

1. Organizarea unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional Craiova, 
situat în Craiova str.Târgului nr.26. 
 

2. Nivelul tarifelor aplicate deţinătorilor autoturismelor expuse în spaţiile 
exterioare ale Centrului Multifuncţional, care sunt prevăzute în anexa ce face parte 
integrantă din prezentul raport.  

 
 
 

          Director executiv, 
Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea         

                                                                       
                                                                                                             
                                                                                 

                                                                       Întocmit,                                          
                                                         Expert Madlen Chiriac      
 



Tarife aplicate deţinătorilor auto

Nr crt.  Tip de vehicul Solicitare de 
staţionare Tarif Modalitate de 

plată
1 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t o singură zi 5lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic
2 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t nelimitat 5lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

3 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t 2(două) săptămâni 20 lei/maşină/perioadă inclusiv TVA
la intrare 

4 Vehicule cu masa totală maximă mai mică de 3,5t 1(una) lună 30 lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

5 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t o singură zi 10lei/maşină/ziinclusiv TVA zilnic
6 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t nelimitat 10lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic
7 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t 2(două) săptămâni 40lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 
8 Vehicule cu masa totală maximă cuprinsă între 3,5t-7t 1(una) lună 60lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

9 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

o singură zi 15lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

10 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

nelimitat 15lei/maşină/zi inclusiv TVA zilnic

11 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

2(două) săptămâni 60lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

12 Vehicule cu masa totală maximă mai mare de 7t, fără remorcă, 
tir fără remorcă

1(una) lună 90lei/maşină/perioadă inclusiv TVA la intrare 

13 Remorci o singură zi 15lei/remorcă/zi inclusiv TVA zilnic
14 Remorci nelimitat 15lei/remorcă/zi inclusiv TVA zilnic
15 Remorci 2(două) săptămâni 60lei/remorcă/perioadă inclusiv TVA la intrare 
16 Remorci 1(una) lună 90lei/remorcă/perioadă inclusiv TVA la intrare 
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