
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 

 Având în vedere raportul nr.195979/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin 
care se propune concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;      
          În conformitate cu prevederile art.5, lit.b şi art.59 alin.1, 2 şi 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865,art.872 din Noul cod Civil;  
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare 
la reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în 
societate comercială cu răspundere limitată; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, 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 concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor 

situate în Piaţa Orizont şi a aleilor pietonale şi carosabile din Piaţa Centrală, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7823 mp., 
având valoarea de inventar de 1.291.264,38 lei, din bunul imobil cu nr.de inventar 
42000654, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.,  
pe terenul din str. Dimitrie Gerota nr.7. 

Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generala a 
Asociaţilor a S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., dl. Mischianu Ovidiu, 
să voteze înfiinţarea acestui punct de lucru. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, cu privire la obiectul şi la redevenţa 
prevăzută la art.3 din contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 



Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, nr.147/1999, nr.149/2014 şi 
nr.574/2014. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,        AVIZAT, 
PRIMAR,       PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                                     
Serviciul Patrimoniu 

      Nr .195979/16.12.2015                     SE APROBĂ, 
                   PRIMAR 

       Lia Olguţa Vasilescu  
 
 
    

                                                                                                         
                                                     R A P O R T ,     
                                                                          
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 387/10.12.2015,  S.C. 
PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr.19288/09.12.2015 privind aprobarea 
modificării contractului de concesiune încheiat între  Municipiul Craiova şi  SC ”Pieţe şi Târguri 
Craiova” SRL în sensul preluării din administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova  a bunurilor 
din Piaţa Orizont , a aleilor pietonale şi carosabile din Piaţa Centrală, în administrarea SC ”Pieţe şi 
Târguri Craiova” SRL . În sensul solicitării se precizează: 
 Prin HCL nr. 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1, 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. 
        În conformitate cu art 10. alin (1) şi (2)  din HCL nr. 24/2011 şi HCL nr. 397/2011 bunurile 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova care au fost date în administrarea S.P.A.P.T Craiova  
, potrivit HCL nr. 82/2006  cu modificările ulterioare au fost  concesionate prin negociere directă  către 
SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, conform contractului  înregistrat la Primaria Municipiului 
Craiova sub nr 4487/12.01.2012 şi la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012. 
 În Municipiul Craiova,  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL asigură funcţionarea unui 
număr de zece locuri publice de desfacere , respectiv 9 pieţe ( Piaţa Centrală , Piaţa Brazda lui Novac , 
Piaţa Gării , Piaţa Craioviţa Nouă Big , Piaţa Dezrobirii , Piaţa Brestei , Piaţa Brazda lui Novac, Piata 
Valea Roşie , Piaţa Ciuperca).  
        SC Piete si Targuri Craiova SRL a detinut in folosinta  Piata Orizont, însă, în cursul anului 2014, s-a 
aprobat, prin HCL 149/27.03.2014, preluarea bunurilor din Piata Orizont in proprietate publica si privata 
a municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova intrucat  se impunea 
efectuarea unor lucrari de modernizare ca urmare a degradarii starii fizice a acestei piete, iar societatea nu 
dispunea de fondurile necesare pentru modernizari . 
  Pe viitor, SC Piete si Targuri Craiova SRL  intentioneaza modernizarea halei agroalimentare a 
pietei, iar de jur imprejurul acesteia se doreşte  inchirierea terenurilor, chiriasii fiind cei care vor edifica 
constructii provizorii  pentru desfasurarea activitatii de comert si prestari servicii. 
 Intrucat situatia financiara a societatii s-a imbunătăţit si există multiple solicitări pentru  
redeschiderea pieţei, SC Piete si Targuri Craiova SRL solicită  spre aprobare transmiterea in concesiune a 
bunurilor situate  in Piaţa Orizont din Municipiul Craiova după cum urmează: 
Nr 
crt  

Denumire mijloc fix Natura 
bunului 

Piata Numar de 
inventar  

Valoare de 
inventar(lei) 

1 Sopron metalic 237,40 mp Public  Piata Craiovita Orizont  12003462 42663,39 
2 Teren 1189,74 mp Public  Piata Craiovita Orizont  42000020 222218,06 
3 Grup social si platforma de 

gunoi 76,61 
Public  Piata Craiovita Orizont  12005028 6294,89 



Totodata se solicita si preluarea aleilor carosabile si pietonale din Piata Centrala a Municipiului 
Craiova, dupa cum urmeaza: 
Nr 
crt  

Denumire mijloc fix  Natura 
bunului  

Piata Numar de 
inventar 

Valoare de 
inventar (lei) 

1 Alei carosabile Piata Centrala Public  Piata Centrala 12003587 3489275,53 
2 Alei pietonale Piata Centrala  Public  Piata Centrala 12003588 2274796,05 

 Bunurile situate în Piaţa Orizont şi aleile din Piaţa Centrală  s-au  aflat in concesiunea societatii, 
fiind  identificate in contractul de concesiune, insa la solicitarea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL au 
fost preluate în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova prin H.C.L nr. 149 /2014 şi 
H.C.L. nr. 574/2014. 

Pentru toate bunurile transmise în concesiune, în contractul de concesiune înregistrat sub numărul 
4487/2012 s-a consemnat o redevenţă în cuantum de 101936 lei/lună,cu posibilitatea renegocierii anuale 
în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul contractul de concesiune .  La această dată ca urmare a 
punerii în executare a hotărârilor privind modofocarea contractului de concesiune nr.448/2012, conform 
Actului Adiţional nr.6/2014 , SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL datorează o redevenţă de 56440,33 
lei/lună. 

În raport de solicitarea privind aprobarea modificării contractului de concesiune încheiat între  
Municipiul Craiova şi  SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL în sensul preluării din administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova  a bunurilor din Piaţa Orizont , a aleilor pietonale şi carosabile 
din Piaţa Centrală,se impune şi modificarea redevenţei stabilită prin contractul de concesiune,în sensul 
majorării redevenţei ,începând cu data de 01.01.2016 . 
 De asemenea, prin adresa înregistrată sub nr.198319/15.12.2015 SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL, cu sediul in Craiova,  str. Calea Bucuresti, nr 51,solicită transmiterea in folosinta, a unui 
teren cu o suprafaţa aproximativă de 8000 mp  avand in vedere incendiul din data de 11.12.2015 din 
Targul Municipal Craiova, situat in Str. Caracal nr 172B.În sensul solicitării se precizează următoarele:  
- la acel  moment activitatea in  punctul de lucru  din Str. Caracal nr 172B se desfăşura fara detinerea 
autorizatiei de securitate la incendiu. Societate a fost controlata inopinant, dupa incediul mentionat, iar in 
urma controlului a fost sanctionata contraventional cu suma de 50.000 lei şi au fost lăsate măsuri in 
vederea respectarii legislatiei in vigoare. 
- Avand in vedere pericolul iminent privind siguranta in exploatare a punctului de lucru din Str Caracal, 
cat si eventuale sanctiuni ce se pot aplica societatii  (controale inopinante ISU), dar si riscul permanent 
privind izbucnirea unui incendiu, incendiu ce nu poate fi limitat sau stins cu ajutorul celor 3 hidranti din 
dotarea punctului de lucru (deoarece nu asigura debitul necesar de apa, fiind racordat la o conducta de 
aproximativ de trei ori mai mica fata de dimensiunea necesara),este necesară transmiterea in folosinta, a 
unui teren cu o suprafata aproximativa de 8000 mp. Solicitarea mai are  în vederea desfasurarii activitatii 
de comercializare produse second hand cat si produse de larg consum, pe platouri neamenajate, pentru o 
eventuală urgenţă de mutare a comerciantilor din actualul Targ Municipal, in cazul in care problemele 
existente in Targul Municipal din str Caracal nu pot fi remediate intr-un timp cat mai scurt, iar pana la 
remediere pericolul fiind unul foarte mare si permanent, societatea  ajungand in imposibilitatea de a-si 
desfasura activitatea in Targul Municipal Craiova din Str. Caracal. Se solicită ca terenul transmis in 
folosinţă sa fie prevăzut cu utilităţi (iluminat pe timp de noapte, apa potabila de la reţeaua oraşului, 
instalaţie hidranţi în vederea obtinerii autorizaţiei de securitate la incendiu), in vederea obtinerii tuturor 
avizelor necesare functionarii punctului de lucru respectiv.     
În sensul solicitării, Direcţia Patrimoniu a identificat un teren în suprafată de 7823 mp situat pe fostul 
amplasament al Secţiei III Transport, cu următoarele vecinătăţi: N-str.Dimitrie Gerota, S-domeniu public 
diferenţă teren str.Râului nr.333A, E-domeniul public diferenţă teren str.Râului nr.333A, V-domeniul 
public diferenţă teren str.Râului nr.333A,alee acces conform planului anexat la prezentul raport.  

Terenul în suprafaţă de 7823 mp face parte din terenul în suprafaţă de 27201 mp cu număr de 
inventar 42000654 şi valoare de inventar de 4.489798,29 lei, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7 (fostă 
str.Râului nr.333A) . Proporţional cu suprafaţa de 7823 mp a terenului propus a se transmite către  SC 
”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL rezultă o valoare de inventar de 1.291264,38 lei. 



De asemenea, se impune infiintarea unui punct de lucru al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.  in 
str. Dimitrie Gerota nr.7, precum si imputernicirea reprezentantuluiConsiliului Local al Municipiului 
Craiova in Adunarea Generala cu votarea infiintarii axcestui punct de lucru.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art.5, lit.b şi art.59 alin.1,2 şi 3 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865,art.872 din Noul cod Civil  şi potrivit 
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la  reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova   în societate comercială cu denumirea de S.C. Pieţe  şi 
Târguri Craiova S.R.L, şi  în temeiul  art.36, alin2, lit.c coroborat cu alin 5,lit.a şi b, art 123   din Legea nr. 
215/2001 ,republicată,privind  administraţia  publică locală   propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

 
       1. Concesionarea către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a bunurilor situate in Piata 

Orizont si a aleilor pietonale si carosabile din Piata Centrala ,identificate în Anexa nr.1 la prezentul 
raport. 

     2. Concesionarea către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7823mp  şi valoare de inventar de 
1.291264,38 lei din bunul imobil cu nr de inventar 42000654 ,situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7 (fostă 
str.Râului nr.333A) ,identificat în Anexa nr.2 la prezentul raport. 

3. Infiintarea unui punct de lucru al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.  pe terenul din str. Dimitrie 
Gerota nr.7 

4.Imputernicirea reprezentantului Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Asociaţilor SC 
PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dl. Mischianu Ovidiu, cu votarea infiintarii acestui punct de lucru 

 5.  Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova, 
nr.397/2011,cu privire la obiectul şi  la redevenţa prevăzută la art.3 din  contractul de concesiune 
nr.44876/2012. 

6. Împuternicirea  Primarului municipiului Craiova   SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  să 
semneze actul adiţional la contractul de concesiune 4487/2012  încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

7.  Modificarea  în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova  
nr.397/2011,referitoare la aprobarea contractului de concesiune, HCL nr.147/1999 referitoare la 
înventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, HCL nr.149/2014 şi HCL 
nr.574/2014 referitoare la preluarea unor bunuri. 

 
 
 
           Director Executiv,                                                                                                                                           

                           Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                          
                                                                                                          

 
                                                                                            Întocmit, 

                                                                                       Cons.Silvia Nănău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                             ANEXA NR.1  
     
 
                   BUNURI SITUATE ÎN PIAŢA ORZONT ŞI A ALEILOR DIN PIAŢA CENTRALĂ 
       PROPUSE A FI DATE  DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI       
 CRAIOVA ÎN EXPLOATAREA  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL 
 
Nr 
crt  

Denumire mijloc fix Natura 
bunului 

Denumire Piata Numar de 
inventar  

Valoare de 
inventar(LEI) 

1 Sopron metalic 237,40 mp Public  Piata Craiovita Orizont  12003462 42663,39 
2 Teren 1189,74 mp Public  Piata Craiovita Orizont  42000020 222218,06 
3 Grup social si platforma de 

gunoi 76,61 
Public  Piata Craiovita Orizont  12005028 6294,89 

4 Alei carosabile Piata 
Centrala 

Public  Piata Centrala 12003587 3489275,53 

5 Alei pietonale Piata Centrala  Public  Piata Centrala 12003588 2274796,05 
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