MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 109
privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.03.2017;
Având în vedere raportul nr.35051/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care
se propune concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;
În conformitate cu prevederile art.5, lit.b şi art.59 alin.1, 2 şi 3 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865, art.872 din Noul cod Civil;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare
la reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în
societate comercială cu răspundere limitată;
În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 ,
art.115 alin.1 lit.b şi art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiat între
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L., după cum urmează:
a) se completează anexa nr.1 cu bunurile identificate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
b) se completează art.3 cu un nou alin.2, care va avea următorul conţinut:
“ 3.2. Plata redevenţei se va efectua în două tranşe egale, astfel:
- tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie) - până la 31 martie a fiecărui
an;
- tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie) - până la 30 septembrie a fiecărui an,
în contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare - 4417214.”
Art.3. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul
adiţional la contractul de concesiune nr.4487/2012.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului

Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova,
nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Craiova, nr.495/2015 referitoare la concesionarea unor bunuri către
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.23/2016.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.109/2017

Nr.crt.

Denumire mijloc fix

Număr de inventar

Valoare de inventar
PMC (lei)

1.

Piaţa Brestei,str.Brestei,nr.142 A

12007933

214.516,40

2.

Teren Piaţa Brestei-980 mp din care
780 mp aferenţi construcţiei

42002194

463.720,32
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