
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.394/2018 referitoare la aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces 
la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 

Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.128922/2022, raportul nr.129005/2022 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.129191/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018 referitoare la aprobarea 
preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară 
în Sala Polivalentă din municipiul Craiova; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit., coroborat cu alin.7 lit.f, art.139 alin.3 
lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea preţului biletelor de acces la competiţiile interne de volei, 
handbal şi baschet, desfăşurate la Sala Polivalentă din municipiul Craiova, de la 
10 lei, la 15 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile 1-3 din 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018. 

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,          SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr.128922/18.07.2022 
                                                                                            

                                                                                                  
                                                                                       

Referat de aprobare  
la  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

394/2018 privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care 
se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova. 

 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 123/11.07.2022, 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova transmite 
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 77/2022, nota de fundamentare a prețului biletelor de intrare 
la meciurile oficiale și amicale din competițiile interne (handbal, volei, baschet), precum și calculul 
prețului de vânzare a biletelor de intrare la meciurile oficiale și amicale din competițiile interne 
(handbal, volei, baschet), în vederea aprobării modificării prețului de vânzare a biletelor de intrare la 
meciurile oficiale și amicale  din competițiile interne (handbal, volei, baschet), ce se vor desfășura în 
incinta Sălii Polivalente. 
 Prin HCL nr.291/2014 a fost aprobată asocierea între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi RAADPFL Craiova pentru administrarea în comun a Sălii Polivalente, situată în Craiova, Bd. Ştirbei 
Vodă, nr. 32,  iar pe cale de consecinţă a fost încheiat contractul de asociere nr. 43 din 04.07.2014. 
Potrivit art. 5 din contractul anterior menţionat, RAADPFL Craiova, are dreptul să ia în mod liber 
orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, inclusiv stabilirea tarifelor de exploatare a 
imobilului.  
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018, a fost aprobat prețul 
biletelor de acces la competițiile sportive care se desfășoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova, conform anexei nr.1 la hotărâre. 
 Având în vedere creșterea salariului minim pe economie coroborat cu creșterea accelerată a 
prețurilor materialelor și consumabilelor necesare desfășurării optime a activităților,  este   necesară 
aprobarea modificării prețului de vânzare a biletelor de intrare la meciurile oficiale și amicale  din 
competițiile interne (handbal, volei, baschet). 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea proiectului de hotărâre  pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 394/2018 privind aprobarea 
preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala 
Polivalentă din municipiul Craiova. 
 

                                                                  Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

 

 
 

Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian-Cosmin Mitucă 
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 Nr. 129005/18.07.2022                                                                
 
 

                                                                              
                 
 

Raport  
 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 394/2018 

privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care 
se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova. 

 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 123/11.07.2022, 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova transmite 
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 77/2022, nota de fundamentare a prețului biletelor de 
intrare la meciurile oficiale și amicale din competițiile interne (handbal, volei, baschet), precum și 
calculul prețului de vânzare a biletelor de intrare la meciurile oficiale și amicale din competițiile 
interne (handbal, volei, baschet), în vederea aprobării modificării prețului de vânzare a biletelor de 
intrare la meciurile oficiale și amicale  din competițiile interne (handbal, volei, baschet), ce se vor 
desfășura în incinta Sălii Polivalente. 
 Prin HCL nr.291/2014 a fost aprobată asocierea între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi RAADPFL Craiova pentru administrarea în comun a Sălii Polivalente, situată în Craiova, 
Bd. Ştirbei Vodă, nr. 32,  iar pe cale de consecinţă a fost încheiat contractul de asociere nr. 43 din 
04.07.2014. Potrivit art. 5 din contractul anterior menţionat, RAADPFL Craiova, are dreptul să ia în 
mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, inclusiv stabilirea tarifelor de 
exploatare a imobilului.  
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018, a fost aprobat prețul 
biletelor de acces la competițiile sportive care se desfășoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova, conform anexei nr.1 la hotărâre. 
 Având în vedere faptul că prețul biletelor de acces la competițiile sportive care se desfășoară 
în Sala Polivalentă din municipiul Craiova a rămas nemodificat din anul 2018, la valoarea de 10 lei,  
arobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 394/2018, iar  prețurile 
materialelor și consumabilelor necesare desfășurării optime a activităților a crescut accelerat și de 
asemenea,  salariul minim pe economie a crescut, ajungând în prezent la 2550 lei brut, este   
necesară aprobarea modificării cuantumului prețului de vânzare a biletelor de intrare la meciurile 
oficiale și amicale  din competițiile interne (handbal, volei, baschet), de la 10 lei la 15 lei. 
 Prețul  propus spre aprobare de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
și Fondului Locativ Craiova,  a avut la baza un estimat al cheltuielilor( promovare, competiţie, 
pregătire suprafaţă de joc, salarii etc) pentru fiecare competiţie şi un estimat al spectatorilor în 
medie de 335 persoane pe meci, conform notei de fundamentare transmisă prin adresa  înregistrată 
la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 123/11.07.2022. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărârii  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.291/2014, potrivit Referatului de aprobare nr. 128922/18.07.2022 şi în 
temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.f, din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 1- modificarea prețului biletelor de acces la competițiile interne de volei, handbal și baschet, 



 

desfășurate la Sala Polivalentă din municipiul Craiova, de la 10 lei, la 15 lei. 
 2- modificarea în mod corespuzător a pozițiilor 1-3 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 394/2018 privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor 
de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova,  
  
  
 
 
   

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 18.07.2022 
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 18.07.2022 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:18.07.2022 
Semnătura:  
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