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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

          

       HOTĂRÂREA NR. 23 
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.320/2012 şi nr.322/2012, 

încheiate între Municipiul Craiova şi Vasile Dinu Constantin, respectiv Gruia 
Luiza Ela 

 
 

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

26.01.2017; 
Având în vedere raportul nr.5758/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 

se propune prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.320/2012 şi nr.322/2012, 
încheiate între Municipiul Craiova şi Vasile Dinu Constantin, respectiv Gruia Luiza Ela;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.217/2010 referitoare la modalitatea de atribuire a unor loturi de teren din municipiul 
Craiova; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123 
alin.1 şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.320/01.02.2012, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Vasile Dinu-Constantin, ce are ca obiect 
terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
174 mp. (lotul nr.63), situat în str.Constanţa, nr.45R (fostă Tarlaua 51, Parcelele 
12, 13), până la data de 31.07.2019. 

  Art.2.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.322/01.02.2012, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Gruia Luiza Ela, ce are ca obiect terenul care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul 
nr.20), situat în str.Constanţa, nr.47U (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13), până la 
data de 31.07.2019. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta 
hotărâre. 



Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2010. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Vasile Dinu-Constantin şi  
Gruia Luiza Ela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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