
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                

             HOTĂRÂREA  NR.402 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  
ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 

prestări servicii, situate în Piața Gării 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.143268/2018, rapoartele nr.146508/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.147144/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul Craiova și 
rapoartele nr.425/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii 
Internaţionale, nr.428/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport, nr.430/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea 
Monumentelor, nr.432/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi 
Cetăţeneşti şi nr.435/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul 
Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, 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 prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
               
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 

SECRETAR,   
 Nicoleta MIULESCU 



 
                                                                                                          Anexa la Hotărârea nr.402/2018 
 

 
   
 
 
PIATA GĂRII   
   

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 

 
 
 

 
 

 
 

Nr 
crt  

Denumire agent economic Nr contract /Data  Perioada valabilitate  Suprafata  Pozitie cadastrala   

1 SC CASUTA CU BUNATATI  SRL 20562/30.10.2014 30.10.2014-
30.10.2018 

50,00 mp 10  

2 SC CASUTA CU BUNATATI  SRL 22803/11.12.2014 11.12.2014-
11.12.2018 

24,55 mp 11  
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