
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

 
   

HOTĂRÂREA NR. 536 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 
referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr. 137114/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 
referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
în vederea cultivării de legume şi zarzavat şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cultivate cu legume şi zarzavat, 
după cum urmează: 

   a) se majorează suprafaţa de teren, situată în str. Techirghiol, nr. 12A, închiriată 
numitului Dragan Mihai, de la 252mp., la 480 mp.; 

                b) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Lungu Ion, de la 397mp, la 225 mp.; 

                c) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Căprărescu Alexandru, de la 435mp, la 300 mp.; 

              d) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată    
numitului Drăgan Ilie, de la 225mp, la 190 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 
contractele de închiriere a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.20 referitoare la terenul închiriat 
către numitul Pop Augustin şi se modifică în mod corespunzător poziţiile nr.21, 22, 
23 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 şi 
poziţia nr.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.334/2013. 



 

 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi Taxe vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
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