
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, 

situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.02.2022; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.26775/2022, raportul nr.29570/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.32208/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea tarifelor aferente  
activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”; 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.p, 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 tarifelor aferente  activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, 

situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.71/2021. 

    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 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.26775/07.02.2022 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
             privind modificarea tarifelor aferente activităţii de întretinere a Bazei Hipodrom 
 
 
 
 
 
  

 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.19266/2022 
RAADPFL Craiova transmite nota de fundamentare privind modificarea tarifelor  aferente 
activităţii de întretinere a Bazei Hipodrom. 
   Având în vedere cele menţionate mai sus, potrivit  art. 39, alin.1 şi 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002,  coroborate cu 
art.129 alin.(2), lit a,c si d alin.(7) lit p, şi art. 196 alin(1) lit a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor privind 
desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom situată în parcul Nicolae Romanescu 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.29570/08.02.2022 

           

 

    

                                                             RAPORT    

 

 

 

  

Potrivit prevederilor art. 10, din din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, serviciile de administrare se organizează ca gestiune directă sau ca gestiune 
indirectă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului 
local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de 
interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de 
numărul şi mărimea localităţilor componente. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006 cu modificarile 
ulterioare  s-a aprobat gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului 
public şi privat date în competenţa  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi a Fondului Locativ Craiova.  Hipodromul din Parcul Nicolae Romanescu ce a fost 
transmis din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Craiova, astfel 
cum este mentionat în anexa nr. 2 a HG nr. 919/2018, are codul de clasificare 8.26.02- 
imobile cu destinaţie sportivă cu terenurile aferente. 

În conformitate cu cele prevăzute la art. 5 din HCL nr.531/2018 a fost aprobată 
transmiterea în administrarea RAADPFL a bunurilor preluate de la Clubul Sportiv Craiova 
astfel cum a fost prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.919/2018,  bunuri care se gasesc în  
incinta Hipodromului din Parcul Nicolae Romanescu. 

Prin HCL nr.323/2019 a fost aprobat de către Consiliul Local, caietul de sarcini 
privind activitatea desfăşurată de către RAADPFL Craiova la Baza Hipodrom, precum şi 
tariful zilnic de îngrijire cabaline şi tariful pentru tratamente/consultaţii medicale acordate 
cailor din baza Hipodrom (exceptând caii ce aparţin persoanelor fizice/juridice) care 
reprezintă strict manopera persoanelor ce se ocupă de ingrijirea cailor. 

Aceste tarife au fost modificate prin HCL nr.198/2020 ( prin această hotărâre a fost 
aprobat şi tariful pentru cazare lunară cabaline în Baza Hipodrom) precum şi prin HCL 
nr.71/2021.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova cu nr.19266/2022  RAADPFL Craiova 
ne comunică Nota de fundamentare privind modificarea tarifelor aferente activităţii de 
administrare a Bazei Hipodrom, datorată creşterii salariului minim pe economie potrivit 
H.G. nr. 1071/2021 şi anume:  tarif lunar pentru cazare cabaline în cuantum de 179,64 lei, 
tarif zilnic îngrijire cabaline în cuantum de 35,42 lei şi tarif tratamente/consultaţii medicale 
în cuantum de 51,78 lei/ora. 
   Aceste tarife au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al regiei prin 
Hotărârea nr. 7/26.01.2022.    
  

 Având în vedere  cele prezentate mai sus  în conformitate cu                                 
referatul de aprobare nr. 26775/2022  pentru iniţierea unui proiect de hotărâre,  potrivit  art. 
39, alin.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 
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modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002,  
coroborate cu art.129 alin.(2), lit a,c si d alin.(7) lit p, şi art. 196 alin(1) lit a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea tarifelor aferente activităţii de întreţinere a Bazei 
Hipodrom situată în parcul Nicolae Romanescu conform anexei la prezentul raport şi 
modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr.71/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

 
 

Întocmit, 
                      Exp Madlen Chiriac 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



Anexa   la raportul nr. 29570/2022

                               TARIFE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM

Lei valoare fara 

TVA

1
Tarif cazare lunară a cabalinelor ce nu sunt 

proprietatea Municipiului Craiova
179,64

2
Tarif zilnic ingrijire cabaline   din baza 

Hipodrom
buc/zi 35,42

3

Tarif tratamente/ consultatii medicale 

acordate cailor din baza Hipodrom ( 

exceptie caii ce apartin persoanelor 

fizice/juridice)

ora 51,78

TARIFE 

                                                         DIN PARCUL N. ROMANESCU

Nr. 

Crt.
Denumirea/simbol Lucraree UM
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