
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         
         

HOTĂRÂREA  NR. 114 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 

terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012; 

Având în vedere raportul nr.34680/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi Investiţii 
prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 
terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56 şi 59/2012;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, modificată şi completată şi art.1166-1179 din Cartea a V a, Titlul II, Capitolul I 
“Contractul” din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 
şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

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

Art.2.  Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 se stabileşte conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la 
aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele şi târgurile din 
municipiul Craiova, pentru anul 2012. 

Art.3.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actele adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere prevăzute la art.1. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:	   Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia 
Economico- Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETAR, 
                Virgil BOBOC                 Nicoleta MIULESCU 

	  



	  

Anexă la Hotărârea nr.114/2012 

 

PIATA CENTRALA  

 

Nr. 
Crt.  

Denumire agent 
economic 

Nr. 
contract 

/Act 
adiţional 

Data  
încheierii  

Perioada 
valabilitate  

Suprafaţa 
/mp 

Poziţie 
cadastrală  

1. SC ACD COM SRL 1277 09/03/09 09.03.2009-
09.03.2012 

12,53 44,relC19 

2. SC ACD COM SRL 1278 09/03/09 09.03.2009-
09.03.2012 

12,53 43,relC19 

3. SC MEDGAL 
FARM SRL 

1406 17/03/09  16.03.2009- 
16.03.2012 

12,39 30,rel C18 

4. SC PAN GROUP SA 1116 24/02/09 24.02.2009-
24.02.2012 

61,63 20 

5. SC T.D.G SRL 1329 11/03/09 11.03.2009- 
11.03.2012 

12,53 42,C19 

	  

 
	  

	  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil BOBOC 


