
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                    PROIECT 
                                                                                      

                                                 HOTĂRÂRE NR. ____ 
privind diminuarea cu 50% a tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea organizării de 
manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către Camera 

de Comerţ şi Industrie Dolj 
 
 

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

   Având în vedere raportul nr. 106788/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune diminuarea cu 50% a tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea organizării de 
manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e 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, republicată; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se aprobă diminuarea cu 50% a tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea organizării 
de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către 
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj 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.106788/22.07.2014                                                                            Se aprobă , 
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                   LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
 
                                                             RAPORT, 
 
 
 
 

             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. 

    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. 

  În cadrul Hotărârii Consiliului de administraţie al R.A.A.D.P.F.L. nr.88/14.07.2014 a 
fost aprobată propunerea Privind colaborarea între Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi 
Primăria Municipiului Craiova prin Centrul Multifuncţional Craiova, în vederea organizării în 
comun de manifestări expoziţionale, prin încheierea unui contract de colaborare.  

  În referatul nr.520/09.07.2014 întocmit de către Centrul Multifuncţional , în 
susţinerea propunerii de colaborare se menţionează solicitarea făcută de către Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj prin adresa înregistrată la PMC cu nr. 73815/2014 şi la 
R.A.D.P.F.L. Craiova cu nr.375/2014. 

  Exploatarea şi administrarea Centrului Multifuncţional se face în comun de către cei 
doi asociaţi, şi anume Asociat participant Municipiul Craiova prin Consiliul Local şi Asociat 
administrator respectiv R.A.D.P.F.L. Craiova, conform art.   5.1,art. 5.3. şi art 5.4 din 
contractul de asociere nr.14576/07.11.2013 iar 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.  

 
  Faţă de cele menţionate, în conform H.C.L.nr. 594/31.10.2013 şi ţinând cont de 

H.C.A nr.88/2014 a RAADPFL Craiova în temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu alin.7, 
lit.a, art.45, alin.2, lit.f, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, republicată; propunem spre aprobare 
Consiliul Local al Municipiului Craiova : 
 



   

•  Diminuarea cu 50% a tarifelor prevăzute în anexa la HCL nr.766/2013, în vederea 
organizării în comun de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, de manifestări 
expoziţionale, la Centrului Multifuncţional, situat în Municipiul Craiova ,str. Târgului nr.26., 
pentru primul an de contract . 
 
 
 
 

          Director executiv, 
Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea         

                                                                       
                                                                                                             
                                                                                 

                                                                       Întocmit,                                                                              
                                                         Expert Madlen Chiriac      
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