
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                     
                                                                          
 

                  HOTĂRÂREA NR.31  
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/2002, având ca 

obiect un teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată o construcţie provizorie, cu destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi 

prestări servicii 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 5001/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/2002, având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 40,0 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
pe care este amplasată o construcţie provizorie, cu destinaţia de spaţiu comercial, 
producţie şi prestări servicii, situat în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.28, 30, 31, 32 şi 33/2013;  
 În conformitate cu prevederile art.7 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică şi art.56 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006 şi Legii Poliţiei Locale nr.155/2010; 

 În temeiul art. 36 alin.2  lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin.3, art. 123, 
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 concesiune nr.220/2002, având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 40,0 mp. aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în 
cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi, până la data de 31.03.2013. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune identificat la art.1din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă desfiinţarea construcţiei provizorii identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea sa, respectiv până 
la data de 30.04.2013, pe cheltuiala concesionarului. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Impozite şi Taxe şi Poliţia Locală Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 

Gheorghe PÎRVU     Nicoleta MIULESCU 



 
 


