
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

 
             HOTĂRÂREA NR. 63 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.795/2013 referitoare la 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 

30.01.2014; 
Având în vedere raportul nr.6508/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin care 

se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.795/2013 
referitoare la 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; 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 şi art.141 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Titlului IX 
Capitolul V – Contractul de locaţiune din Codul Civil, art.2 alin.1, lit.c din Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a şi 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.795/2013, după cum urmează: 
a) Se completează anexa nr.1 cu următoarele poziţii, după cum urmează: 

- S.C.VITAPLANT S.R.L. – construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big, în suprafaţă de 15 mp.; 

- S.C. DANJAN S.R.L.- construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Nanterre, în suprafaţă de 20,0 mp.; 

- S.C. MARIN CXY S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, str.Electroputere, în suprafaţă de 18 mp.; 

- S.C. TALMODEX S.R.L. - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Horia, în suprafaţă de 39 mp.; 

- IORGA IOANA PFA - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, Brazda lui Novac, Complex Vechi, în suprafaţă de 17 mp.; 



- S.C. LIMIT PANIF S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, Piaţa Orizont, în suprafaţă de 
44 mp.; 

- S.C.DRAGOPAN S.R.L.  - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Tabaci, intresecţia cu bdul 1 Mai, în suprafaţă de 16,5 mp.; 

- DUMITRICU RODICA PFA - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, Brazda lui Novac, lângă bl.R19, în suprafaţă de 10 
mp. 

b) se completează anexa nr.2 cu următoarele poziţii, după cum urmează: 
- S.C.SARGANIUS COM S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 

municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big biserică, în 
suprafaţă de 42,0 mp.; 

- POPESCU MARIN IF - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, Brazda lui Novac, lângă bl.36B, în suprafaţă de 15 mp.; 

- S.C.JONARIS MAIO IMPEX S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big biserică, în 
suprafaţă de 33,0 mp. 

c) se modifică anexa nr.3, în sensul mojorării suprafeţelor închiriate 
următoarelor societăţi comerciale: 

- S.C.CORALEX S.R.L. – de la suprafaţa de 26 mp., la 28 mp.; 
- S.C. HEDA TEHNOCOM S.R.L. – de la suprafaţa de 26 mp., la 28 

mp.; 
- S.C.ENRIAR IMPEX S.R.L – de la suprafaţa de 68 mp., la 69,40 mp. 

 Art.2. 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, 
             
  Vasilica GHEORGHIŢĂ 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 


