
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

     
    

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiul 

Craiova 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.04.2015; 
          Având în vedere raportul nr. 57699/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiul 
Craiova; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, alin.2, lit.d coroborat cu 
alin.6, lit.a, pct.6, art.45 alin. 3, alin.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 tarifele de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiul Craiova, 
str.Ştirbei Vodă, nr.34A, după cum urmează: 
a) pentru cluburi private şi persoane fizice – 100 lei/oră; 
b) pentru cluburi departamentale din subordinea Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului – 35 lei/oră. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr.  57699/17.04.2015                                                            

               SE APROBĂ,                            
                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
 
                                                             RAPORT 
 

Prin adresa nr.58501/17.04.2015 Sport Club Municipal Craiova solicită Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  aprobarea tarifelor  de închiriere pentru Sala Atletică Grea,aflată în 
administrare.  

În inventarul domeniului public al Municipiului Craiova, bunul se regăseşte sub 
denumirea de Sala atletică Grea – str. Ştirbei Vodă nr.34A, clădire cu suprafaţă construită 
de 1335 mp şi regim de înălţime P+1 şi având 31 de încăperi. 

Prin HCL nr.151/2014 acest imobil a fost dat in administrare către Sport Club Municipal 
Craiova  care doreşte închirierea spaţiilor existente în acest imobil, pentru desfăşurarea 
antrenamentelor şi altor activităţi sportive atât către cluburi private sau cluburi aflate în 
subordinea MTS cât şi către persoane fizice. 

În nota de fundamentare care a stat la baza Hotărârii nr.4/10.03.2015 a Consiliului de 
Administraţie al Sport Club  Municipal Craiova sunt propuse şi aprobate următoarele tarife: 

- pentru cluburi private şi persoane fizice – 100 lei/oră. 
- pentru cluburi departamentale din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 

şi Ministerului Tineretului şi Sportului                  - 35 lei/oră. 
 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  
        în temeiul art. 36 alin 2 lit c coroborat cu alin 5 lit a, alin.2 lit d, coroborat cu alin 6 lit.a 
pct.6 şi art 45 alin.3 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Aprobarea tarifelor de închiriere a Sălii de Atletică Grea din municipiul Craiova. 

str. Ştirbei Vodă nr.34A, după cum urmează: 
-  pentru cluburi private şi persoane fizice – 100 lei/oră. 
-  pentru cluburi departamentale din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 

şi Ministerului Tineretului şi Sportului                - 35 lei/oră. 
 

 
   Directore xecutiv,                                                                                       Şef serviciu, 
Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                                        SilviaNănău 
                                                                                         
 
           Întocmit, 

                                                                                                 Exp.Daniela Chiroiu 
 
 

 
 
 
 
 


















