
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                     
  PROIECT 

 
                                  

                                                 HOTĂRÂRE NR. ______ 
privind aprobarea preţului biletului de acces la meciurile internaționale de volei, 

handbal și baschet, desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Craiova 
 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018;  

   Având în vedere raportul nr. 47196/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea preţului biletului de acces la meciurile internaționale de 
volei, handbal și baschet, desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Craiova; 

   În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, 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, republicată; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă preţul biletului de acces la meciurile internaţionale de volei, handbal 

și baschet, desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, în cuantum 
de 10 lei/spectator/competiţie. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2016, 
prin completare cu un nou articol. 

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,   PT.SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
  

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU            
Nr. 47196 /19.03.2018 
                                                                                                                      SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                                      Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 
                                                                  RAPORT, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prin HCL nr.291/2014 a fost aprobată asocierea între Consiliul Local şi RAADPFL 
Craiova pentru administrarea în comun a Sălii Polivalente, situată în Craiova, Bd. Ştirbei 
Vodă, nr. 32, pe cale de consecinţă fiind 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.  
 Ulterior,  prin HCL nr.4/2016 a fost aprobat preţul biletului de acces la evenimentele 
sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova în cuantum de 5 
lei/spectator/competiţie. 
       În ultimii ani, sporturile de sală au devenit adevărati ambasadori ai municipiului 
Craiova, evoluţiile bune au condus la clasarea echipelor de volei, handbal şi baschet pe 
locuri fruntaşe în competiţiile naţionale, fapt ce a condus la participarea şi în competiţiile 
internaţionale. 
 Deoarece competiţiile internaţionale implică mai multe pregătiri în vederea 
respectării cerinţelor impuse de forurile sportive de specialitate, administratorul Sălii 
Polivalente consideră că se impune recalcularea tarifelor de intrare pentru biletele la astfel 
de competiţii. 
 Astfel, prin adresa nr.139/2018, RAADPFL Craiova solicită Consiliului Local al 
Municipiului Craiova aprobarea preţului de vânzare a biletelor de intrare la meciurile 
internaţionale (handbal, volei, baschet ) desfăşurate în Sala Polivalentă din Craiova în 
cuantum de 10 lei/persoană/ pe competitie. În sensul solicitării se anexează nota de 
fundamentare nr. 51 din 14.03.2018 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 49/2018 
de aprobare a tarifului pentru biletele de intrare la meciurile internationale desfăşurate în 
incinta Sălii Polivalente din Craiova în cuantum de 10,00 lei/persoană/competiţie.  
 În nota de fundamentare care a stat la baza hotărârii Consiliului de Administraţie al 
RAADPFL Craiova, stabilirea tarifului a avut la bază un estimat al cheltuielilor( promovare, 
competiţie, pregătire suprafaţă de joc, salarii etc.) pentru fiecare competiţie inclusiv TVA, 
şi un estimat al spectatorilor în medie de 600 persoane pe meci.  
  
 Faţă de cele prezentate ţinând cont de prevederile HCL nr.291/26.04.2014 de 
prevederile HCL nr.4/2016 şi de  Hotărârea nr.49/2018  a Consiliului de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L.Craiova,  şi  în temeiul  art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, şi 
art. 45. alin 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem   Consiliul Local al Municipiului Craiova : 



 
 

1. Modificarea HCL nr.4/2016 prin completare cu un nou articol care va avea 
următorul cuprins: 

• Se aprobă preţul biletului de acces la meciurile internaţionale de volei, 
handbal, baschet desfăşurate in Sala Polivalentă din municipiul Craiova 
în cuantum de 10 lei/spectator/competiţie. 

  
  
 
 
 
 
 
          Director executiv,                                                                  Şef serviciu   ,                            
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Anca Madlen Voicinovschi 
 
 
 
 
      

         Vizat pt legalitate                                                                                                                           
Denisa Pîrvu                                                                              Întocmit, 
                                                                                                Exp. Madlen Chiriac 
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