
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 

             HOTĂRÂREA NR.375 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.187/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiect 

terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.George 
Enescu-zona bl.39 

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

29.10.2015; 
         Având în vedere raportul nr.154754/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona 
bl.39;  
          În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 şi art. 141 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii 
nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlul 
IX Capitolul V – Contractul de locaţiune şi art. 2 alin 1. Lit. c din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 16 mp., aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39, până la data de 
31.10.2019. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Chiria pentru terenul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la 
art.1, se va stabili conform hotărârilor privind impozitele şi taxele locale,  
adoptate în acest sens. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi nr.376/2005. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
S.C. Corianc S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
 
           Emilian ŞTEFÂRŢĂ 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 



   

 


