
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

   
      HOTĂRÂREA NR. 80 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri 
din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 

de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.02.2013; 
Având în vedere raportul nr.21902/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 

care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54, 
55, 56, 57 şi 58/2013; 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 şi art.141 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobată prin Legea 
nr.174/2004, modificată şi completată, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii, modificată şi completată, Ordinul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii şi 
Legii Poliţiei Locale nr.155/2010; 

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

                                          HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând în termen de 30 de zile 
calendaristice de la această data să fie desfiinţate pe cheltuiala 
utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabileşte conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013 privind impozitele şi taxele 
locale, pe anul 2013. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contracteleor de închiriere  identificate la art. 1 din prezenta 
hotărâre.  

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

  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU 



 
                                        ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.80/2013 

 
 
 
 
 

Contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren  
proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii  

provizorii ( chioşcuri) prelungite până la data de 31.03.2013 
 
 
 
 
 
 

Nr.contract  Titular contract Adresa teren închiriat 
supr.mp 

Observaţii 

1N/2010 S.C.SARGANIS COM 
S.R.L 

Cv.Nouă Big nou H.C.L 466/2009 

2N/2010 S.C.NICANDRO S.R.L Cv.Nouă -Cinematograf 
bl.63B 

H.C.L 466/2009 

3N/2010 S.C.RENT MEDIA S.R.L Str.Amaradia lic.Energetic H.C.L 466/2009 
4N/2010 S.C.AGREMIT EX S.R.L Str.Amaradia lic.Energetic H.C.L 466/2009 

 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Bianca Maria Carmen PREDESCU 


