
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

          
 

          
             HOTĂRÂREA  NR. 290 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  şi 
spaţii 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 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.86623/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii 
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.134, 135, 138, 139 şi 140/2014;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului IX, Capitolul V, art.1809-
1810 - Cod Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Titularii contractelor de închiriere prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, au 
obligaţia ca, până la termenul limită 31.08.2014, să modernizeze construcţiile 
provizorie, conform prevederilor Regulamentului local referitor la  condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

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



Art.4.  Preţul închirierii terenurilor şi spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.785/2013 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
   Nicoleta Laura POPESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Anexa  nr.1 la Hotărârea nr.290/2014  

 

PIAŢA CENTRALĂ 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
teren /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  SC BARCRISM SRL 7737 26,07,2011 26,07,2014 4,00 168 

•  SC GALOVI IMPEX 
SRL 

7698 25.07.2011 25,07,2014 15,51 14 

•  SC RAMEDIC SRL 6973 12,07,2011 17,07,2014 18,72 157 

•  SC SIDEF SRL 7699 25.07.2011 25,07,2014 5,94 153 
 

PIAŢA  BIG CRAIOVIŢA NOUĂ 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract /Act 
aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
teren /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  TOBOSARU C-
TIN PFA 

6971 12,07,2011 12,07,2014 3,40 21 

•  TOBOSARU N. 
SANDA  PFA 

6970 12,07,2011 12,07,2014 3,82 22 

 

PIAŢA ROVINE 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract /Act 
aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
teren /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  SC DOLUCY COM 
SRL 

4808 04,08,2009 21,07,2014 29,03 2 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta Laura POPESCU 

 

                                                                               Anexa nr.2 la Hotărârea nr.290/2014 

 



 

  PIAŢA CENTRALĂ  

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract /Act 
aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
spaţiu /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  SC SMART MAYA 
SRL-D 

7213 14,07,2011 14,07,2014 12,53 32,C18 

 

 

PIAŢA  BIG CRAIOVIŢA NOUĂ  

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract /Act 
aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
spaţiu /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  SC MIDA & JIMY 
SRL 

6113 23,06,2011 23,06,2014 3,76 4 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta Laura POPESCU 

 

 

              
              
                                                                                                           

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


