
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                     
  PROIECT 

 
                                  

                                                 HOTĂRÂRE NR. ______ 
privind 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 
27.09.2018;  
          Având în vedere expunerea de motive nr.143556/2018, rapoartele 
nr.146505/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.147164/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se 
desfăşoară 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 biletelor de acces la competiţiile  sportive care se desfăşoară 

în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preţul abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se 
desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.4/2016 şi nr.135/2018. 

Art.4. 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, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 143556 /11.09.2018 
                                                                                                                         
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 

privind aprobarea preţului biletelor si abonamentelor la competiţiile sportive desfăşurate 
 la Sala Polivalentă 

 
 
 
 

 
 
 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 RAADPFL 
Craiova, avand dreptul să stabileasca tarifele de exploatare a imobilului.  
 În acest sens la propunerea regiei şi în baza hotărârilor Consiliului de Administratie, 
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 şi prin HCL nr.135/2018 a fost aprobat preţul biletului de acces la 
meciurile internaţionale în cuantum de 10 lei/spectator/competitie tarife care sunt în 
vigoare la această dată. 
            Deoarece în ultimii ani, sporturile de sală au devenit adevărati ambasadori ai 
municipiului Craiova, iar cetăţenii Municipiului Craiova au inceput să fie interesaţi de 
spectacolul sportiv, administratorul Sălii Polivalente consideră că se impune şi este 
oportună recalcularea tarifelor de intrare pentru biletele şi abonamentele la competiţiile 
sportive. Astfel, prin adresele nr.127730/2018 şi nr.348/2018, RAADPFL Craiova solicită 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea noilor tarife. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea preţurilor preţului biletelor si abonamentelor la competiţiile sportive desfăşurate la 
Sala Polivalentă. 

  
 
 
 
 
 
                                  PRIMAR, 
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                                                  
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      

 
 
 
 
                                                                                                          



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU            
Nr. 146505 /14.09.2018 
                                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                                      Mihail Genoiu 
 
 
 

 
 
                                                                  RAPORT, 

privind aprobarea preţului biletelor si abonamentelor la competiţiile sportive 
 desfăşurate la Sala Polivalentă 

 
 
 
 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.  
 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 şi prin HCL nr.135/2018 a fost aprobat preţul biletului de acces la 
meciurile internaţionale în cuantum de 10 lei/spectator/competitie tarife care sunt în 
vigoare la această dată. 
            În ultimii ani, sporturile de sală au devenit adevărati ambasadori ai municipiului 
Craiova, evoluţiile bune ale sportivilor 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 iar cetăţenii Municipiului Craiova au inceput să fie interesaţi de 
spectacolul sportiv. Deoarece competiţiile internaţionale implică multe pregătiri şi acţiuni 
în vederea respectării cerinţelor impuse de forurile sportive de specialitate, administratorul 
Sălii Polivalente consideră că se impune recalcularea tarifelor de intrare pentru biletele la 
competiţiile sportive. 
 Astfel, prin adresele nr.127730/2018 şi nr.348/2018, RAADPFL Craiova solicită 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea noilor preţuri de vânzare a biletelor de 
intrare la competiţii , după cum urmează:  

- Pentru meciurile de handbal, baschet, şi volei din campionatul naţional în cuantum 
de 10 lei/spectator/competiţie 

- Pentru  meciurile internaţionale de handbal, baschet şi volei în cuantum de 20 
lei/spectator/competiţie. 
 În sensul solicitării se anexează notele de fundamentare nr. 181/2018 şi 

nr.182/2018  precum şi Hotărârile Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova nr. 
119/2018 de aprobare a preţului biletelor de intrare la meciurile din campionatul naţional, 
desfăşurate în incinta Sălii Polivalente din Craiova şi nr.120/2018 de aprobare a preţului 
biletelor de intrare la meciurile internaţionale desfăşurate în incinta Sălii Polivalente din 
Craiova. În notele de fundamentare care au stat la baza acestor hotărâri ale Consiliului de 
Administraţie al RAADPFL Craiova, stabilirea tarifelor a avut la bază un estimat al 
cheltuielilor( promovare, competiţie, pregătire suprafaţă de joc, salarii etc) pentru fiecare 
competiţie şi un estimat al spectatorilor în medie de 600 persoane pe meci.  

De asemenea, prin adresele nr.348/2018 şi nr. 140930/2018 RAADPFL Craiova 
informează despre interesul manifestat de iubitorii sportului craiovean care şi-au motivat 
dorinţa de a beneficia şi de abonamente la meciurile oficiale de volei, handbal  şi baschet 



din competiţiile interne. În acest sens se solicită Consiliului Local al Municipiului Craiova 
aprobarea preţurilor pentru abonamente la competiţii sportive desfăşurate în incinta Sălii 
Polivalente din Craiova, după cum urmează  : 

- Pentru meciurile de handbal feminin oficiale şi amicale exclusiv din competiţiile 
interne (campionat şi Cupa României) în sezonul competiţional 2018-2019 se 
propune un preţ de 115 lei/abonament;  

- Pentru meciurile de volei masculin oficiale şi amicale exclusiv din competiţiile 
interne (campionat şi Cupa României) în sezonul competiţional 2018-2019 se 
propune un preţ de 150 lei/abonament; 

- Pentru meciurile de baschet masculin oficiale şi amicale exclusiv din competiţiile 
interne (campionat şi Cupa României) în sezonul competiţional 2018-2019 se 
propune un preţ de 135 lei/abonament. 
Abonamentele vor fi valabile doar pentru meciurile oficiale din competiţiile interne 

din Campionat şi Cupa Romaniei iar pentru meciurile internaţionale care vor avea loc in 
Cupele Europene vor fi disponibile doar biletele de acces. 

În sensul solicitării se anexează notele de fundamentare nr. 179/2018, nr.117/2018 
şi nr.201/2018 de aprobare a preţului de vânzare a  abonamentului de acces la meciurile 
oficiale din competiţiile interne desfăşurate în incinta Sălii Polivalente din Craiova precum 
şi  Hotărârile Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova nr. 119/2018, nr. 117/2018, 
nr.118/2018 şi nr.148/2018. În notele de fundamentare care au stat la baza acestor 
hotărâri ale Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova, stabilirea tarifelor a avut la 
bază numărul estimat de meciuri care vor avea loc în sezonul competitional 2018-20189, 
precum şi pretul biletelor de acces la meci pentru fiecare competitie. Supunem Comisilor 
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova spre analiza documentaţia privind 
stabilirea noilor tarife la valorile prezentate in anexa nr. 1 si anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
 Faţă de cele prezentate ţinând cont de prevederile HCL nr.291/26.04.2014, de 
prevederile HCL nr.4/2016 şi HCL nr.135/2018,  şi  în temeiul  art.36 alin. 2 lit.c 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. Aprobarea preţurilor biletelor de acces la competitiile sportive ce se desfăşoară 
în incinta Sălii Polivalente, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport. 

2. Aprobarea preţurilor abonamentelor de acces la competitiile sportive ce se 
desfăşoară în incinta Sălii Polivalente, care se regăsesc în anexa nr.2 la 
prezentul raport. 

3. Încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local nr.4/2016 nr.135/2018 privind 
aprobarea. 

  
 
 
 
 
 
          Director executiv,                                                                   
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                       
 
 
 
 
      

                                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                                Exp. Madlen Chiriac 

 



 
 
 
                                                                                                          



Anexa nr.1 la HCL nr.

Preţ bilete de acces la competiţiile sportive desfăşurate la Sala Polivalentă

NR 

crt.
Felul competitiei

Pret bilet 

acces/pers/competitie

1 Competiţie Internă volei 10 lei

2 Competiţie Internă handbal 10 lei

3 Competiţie Internă baschet 10 lei

4 Competiţie Internatională volei 20 lei

5 Competiţie Internatională handbal 20 lei

6 Competiţie Internatională baschet 20 lei

Presedinte de sedintă,



Anexa nr.2 la HCL nr.

Preţ abonament  de acces la competiţiile sportive desfăşurate la Sala Polivalentă

NR 

crt.
Felul competitiei Pret abonament/pers

1
Competiţie internă (campionat şi Cupa Romaniei)   

oficială si amicală - volei masculin
150 lei

2
Competiţie internă (campionat şi Cupa Romaniei)   

oficială si amicală - baschet masculin
135 lei

3
Competiţie internă (campionat şi Cupa Romaniei)   

oficială si amicală - handbal feminin
115 lei

Presedinte de sedintă,



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 147164 /17.09.2018  
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr.143556/11.09.2018 

− Raportul nr. 146505 /14.09.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− HCL nr.291/26.04.2014 

− HCL nr.4/2016 şi HCL nr.135/2018 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
1.Aprobarea preţurilor biletelor de acces la competitiile sportive ce se desfăşoară în incinta Sălii 
Polivalente, care se regăsesc în anexa nr.1 la raport. 
2.Aprobarea preţurilor abonamentelor de acces la competitiile sportive ce se desfăşoară în incinta Sălii 
Polivalente, care se regăsesc în anexa nr.2 la raport. 
3.Încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local nr.4/2016 nr.135/2018 privind aprobarea. 
 
 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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