
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                                             
PROIECT 

                                                                                     
      HOTĂRÂREA NR.___ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 

anul 2022 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.87789/2022, raportul nr. 89456/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.89525/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul 
Municipal Craiova, pentru anul 2022; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind  
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 
lit.g, 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 anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.522/2021, prin completare cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, 
Piaţa Chiriac, pe bază de acord, în cuantum de 1,2 lei/mp/zi. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr.87789/11.05.2022 
                                                                                            

                                                                                                   
                                                                                       

Referat de aprobare  
la  Proiectul de hotărâre privind modificarea  anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 522/2021 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pietele și din târgul Municipiului Craiova, pentru anul 2022 

 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 84/03.05.2022, S.C. 
Piețe și Târguri Craiova S.R.L transmite raportul nr.7003/02.05.2022 privind propunerea de completare 
a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2022, cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, pe bază de acord  în Piața Chiriac.
  
 Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor 
şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, respectiv 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C Salubritate S.R.L. sub 
denumirea S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L având ca obiect principal de activitate – închirierea și 
subînchirierea bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Craiova, situate în piețele și 
târgurile municipiului Craiova. 
 Potrivit art.15 din Hotărârea de Guvern nr.348/2004, cu privire la exercitarea comerţului cu 
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, administratorul pieţei stabileşte tarifele pentru 
serviciile prestate.  
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 522/2021 s-au aprobat  tarifele 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2022. 
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 180/2022 s-a aprobat 
concesionarea către SC Piețe și Târguri Craiova a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al 
municipiului Craiova  situate în str. Pieței, nr.1- Piața Chiriac. Astfel, în scopul realizării unui 
management eficient și echilibrat,  este   necesară aprobarea  tarifului pentru vânzarea din boxe, pe 
bază de acord  în Piața Chiriac. 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea proiectului de hotărâre privind  
modificarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2021. 
  
 

                                                                  Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 

 
Director executiv,                                                                                Şef serviciu 

      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian-Cosmin Mitucă 
 

 

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                        
 Nr. 89456/11.05.2022                                                                        
 
 

                                                                              
                 

Raport  
 privind modificarea  anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2021 
privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pietele și din târgul 

Municipiului Craiova, pentru anul 2022 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr. 84/03.05.2022, 
S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L transmite raportul nr.7003/02.05.2022 privind propunerea de 
completare a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2021 referitoare la 
aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi 
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2022, cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, pe bază de 
acord  în Piața Chiriac.  
 Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, 
respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C Salubritate 
S.R.L. sub denumirea S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L având ca obiect principal de activitate – 
închirierea și subînchirierea bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Craiova, situate 
în piețele și târgurile municipiului Craiova. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 522/2021 s-au aprobat  tarifele 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2022. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 180/2022 s-a aprobat 
concesionarea către SC Piețe și Târguri Craiova a bunurilor care aparțin domeniului public și privat 
al municipiului Craiova,  situate în str. Pieței, nr.1- Piața Chiriac. 
 Potrivit art.15 din Hotărârea de Guvern nr.348/2004, cu privire la exercitarea comerţului cu 
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, administratorul pieţei stabileşte tarifele pentru 
serviciile prestate.  
 Întrucât  prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2021 nu au fost 
aprobate tarife pentru transmiterea folosinței locurilor de vânzare din Piața Chiriac, conform 
specificului acestei piețe, pentru a asigura buna desfășurare a activitatii societatii, este necesară  
modificarea anexei 1 a Hotărârii nr. 522/2021, prin completare  cu un nou tarif pentru vânzarea din 
boxe, Piața Chiriac, pe bază de acord, în cuantum de 1,2 lei/mp/zi. 
 Tariful propus spre aprobare de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, este rezultatul unei 
analize economice, însă pentru stabilirea acestuia SC Piețe și Târguri Craiova SRL a ținut cont de 
contextul social actual și de rolul ce îl va avea Piața Chiriac în dinamica comerțului din Municipiul 
Craiova, respectiv, acela de a aduce consumatorilor craioveni produse autentic românești din zona 
Olteniei, cu preponderență de la producători agricoli și microîntreprinderi axate pe  producție 
proprie. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr.348 /2004,  
privind  exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 



 

nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Referatului de aprobare nr. 
87789/11.05.2022 şi în temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.s, din  Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova :  
 1. Modificarea anexei 1 a Hotărârii consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2021, 
prin completare  cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, Piața Chiriac, pe bază de acord, în 
cuantum de 1,2 lei/mp/zi. 
  
  
 
 
   

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

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 11.05.2022 
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 11.05.2022 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:11.05.2022  
Semnătura:  

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.89525/11.05.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr. 87789/2022 și Raportul nr. 89456/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 - Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004,  privind  exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare şi în temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.s din  Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ   

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 1. Modificarea anexei 1 a Hotărârii consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2021, prin 
completare  cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, Piața Chiriac, pe bază de acord, în cuantum de 
1,2 lei/mp/zi. 
 

 
 
        Director Executiv,                                        Intocmit, 

                   Ovidiu Mischianu                 Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                              
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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