
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
   

 
  HOTĂRÂREA NR.89 

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ 
 

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

25.08.2016; 
     Având în vedere raportul nr.136014/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ; 

 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 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
        Art.l. Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului  

Multifuncţional Craiova, practicate de  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013 şi nr.264/2014. 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                 PT. SECRETAR, 

 Bianca Maria Carmen PREDESCU      Ovidiu MISCHIANU 
 



                                                                                  Anexa la Hotărârea nr.89/2016 

 

TARIFELE   DE  ÎNCHIRIERE 
A  SPAŢIILOR  DIN  INCINTA  CENTRULUI  MULTIFUNCŢIONAL 

 
 
 

1. Închiriere Săli de conferinţă 
- 75 euro/eveniment       - durata închirierii mai mică de 4ore 

- 125euro/eveniment      - durata închirierii între 4 ore-8 ore    

-  7 euro/mp/lună           - închiriere permanentă pentru 6 luni cu posibilitatea de prelungire ( 

tarif care conţine şi plata utilităţilor)*  

 

2. Închiriere  spaţiul expoziţional nepermanent 
- 2,5 euro/mp/zi  - pentru spaţiu interior mai mic de 600mp** 

- 2 euro/mp/zi     - pentru spaţiu interior mai mare de 600mp** 

- 1,2 euro/mp/zi  - pentru spaţiu interior  de 1214mp (suprafaţă integrală Atrium)** 

-    1 euro/mp/zi  - pentru spaţiu exterior** 

- 300 lei/ eveniment – pentru serbări şcolare** 

Tarifele de la punctul 2  se vor majora cu 10% dacă se pun la dispoziţia organizatorilor, 

alţii decât Centrul Multifuncţional, diferite dotări( compartimentări panouri demontabile, 

mese expo, scaune conferinţă) şi servicii. 

 

3. Închiriere  spaţiul expoziţional permanent (etaj 1) – 2euro/mp/lună 

 

4. Închiriere  spaţii birouri (etaj 2) 
- 8 euro/mp/lună      - durata închirierii între 1-3 luni ( conţine şi plata utilităţilor)* 

- 7 euro/mp/lună  - durata închirierii  un an sau mai mare (conţine şi plata utilităţilor)*  

- 4 euro/mp/lună  - durata închirierii  un an sau mai mare  

 

5. Închiriere spaţii depozitare subsol – 2euro/mp/lună 

 

6. Închiriere spaţii alimentaţie publică 

- 3euro/mp/lună    - pentru spaţiu exterior 

- 4 euro/mp/lună  - pentru spaţiu interior 

- 5 euro/mp/lună – pentru spaţiu interior cu punere la dispoziţie a oficiului amenajat 

 

Notă:           * tarif lunar pe metru pătrat care conţine inclus şi plata utilităţilor (energie electrică, 

apă etc) calculate la un consum mediu. 

       ** tarifele  se vor majora cu 10% dacă se pun la dispoziţia organizatorilor, alţii decât 

Centrul Multifuncţional, diferite dotări( compartimentări panouri demontabile, mese expo, scaune 

conferinţă) şi servicii. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Bianca Maria Carmen PREDESCU 


	hc 089#2016
	anexa pres

