
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
 
 

          HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind preluarea din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri  
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2016; 

Având în vedere raportul nr.12130/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 
preluarea din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri; 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. b şi art. 59 alin 1- 3 din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007 şi Titlului VI- 
Proprietatea Publică,  art. 858-875 din Noul Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 preluarea din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  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 prevăzute la art.1 şi art.3 din contractul de concesiune nr.4487/2012, 
nr.341/2014 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a 
terenurilor situate în Piaţa Brestei şi nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public  al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional  la 
contractului  de concesiune nr.4487/2012, încheiat între Municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al  Municipiului Craiova, şi S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova 
S.R.L. 

Art.4. 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. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,      PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 



DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.12130 / 22. 01.2016 
 
                                                                                                       
 
 
       
                                   SE APROBĂ, 

                                                                                                                              PRIMAR 
                                                                                                                    Lia  Olguţa Vasilescu 

 
 

                              RAPORT, 
  
 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 s-a aprobat încheierea 

contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului 
Craiova, contract ce a fost înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012 şi la SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL  sub nr.1161/12.01.2012.  

     Prin adresa înregistrată sub nr.11799/21. 01.2016, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL  comunică 
acordul  cu privire la  preluarea bunului cu denumirea Piaţa Brestei  din exploatarea acesteia în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.Acordul are în vedere  solicitarea formulată de 
SM Craiova privind folosinţa clădirii cât şi faptul că S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. în baza H.C.L. 
nr.341/2014 a făcut nenumărate demersuri în vederea închirierii prin licitaţie publică a Pieţei Brestei,în 
prezent plătind redevenţă lunară , fără a încasa venituri. 

         Bunul cu  denumirea Piaţa Brestei  cât şi terenul aferent , concesionate  către SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL figurează în  evidenţa financiar contabilă a Primăriei Municipiului Craiova ca 
mijloace fixe cu număr de inventar 12007933 şi valoare  de 211.721,67 lei reevaluată la 
31.12.2012,respectiv nr.42002194 cu valoare de 470.400,00 lei  aşa cum se precizează în Anexa la 
prezentul raport. 

         
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. b şi art. 59 alin 1- 3 din  OG nr. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi 
completată ,aprobată prin Legea nr.22/2007, şi  Titlul VI- Proprietatea Publică,  art. 858-875din Noul 
Cod Civil şi 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 alin1 din Legea  nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică 
locală , propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

      1. Preluarea   din  exploatarea  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  a bunurilor identificate în Anexa  la  prezentul raport, 

    2.Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.397/2011, cu privire la obiectul şi la redevenţa prevăzute la art.1 şi art.3 din contractul de 
concesiune nr.4487/2012. 
 3.Împuternicirea Primarului  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional  la contractului  de 
concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiului Craiova prin Consiliul Local al  Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova S.R.L . 

  4. Modificarea  în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr.397/2011,referitoare la aprobarea contractului de concesiune, Hotărârea 
nr.341/2014 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a 
terenurilor situate în Piaţa Brestei ,Hotărârea Consiliul Local nr.147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  al Municipiului 
Craiova  , 

 
           Director executiv,                                                                         
   Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                Întocmit,                                                                                                                             



                           cons. Silvia Nănău 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

        Anexa la Hotărârea   
 

 

 

N
r 
crt  

Denumire mijloc fix  Numar de 
inventar 

Valoare de 
inventar PMC (lei) 

 

  Piaţa Brestei,str,Brestei nr.142A 12007933      211.721,67   
 Teren Piaţa Brestei -980 mp din care 

780 mp aferenţi construcţiei  
42002194     470400,oo  

 TOTAL  682121,67  
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