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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                      PROIECT 
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova 

S.R.L. 
 
  

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018. 
         Având în vedere rapoartele nr.76646/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.77449/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și 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 și art.858-865, art.872 din Codul Civil; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și 
Târguri Craiova S.R.L., în sensul completării art.3 cu un nou alin.2, care va avea 
următorul conţinut: 
 „Art.3.(2) Plata redeventei se va efectua în doua tranșe egale, pe baza facturilor    

emise de Primăria Municipiului Craiova, astfel: 
      a) tranşa I (perioada 01 ianuarie -30 iunie ) facturată în luna iunie, cu plata până la 

15 iulie a fiecarui an; 
  b) tranşa a-II-a (perioada 01 iulie -31 decembrie) facturată în luna noiembrie, cu 

plata până la 20 decembrie a fiecărui an,  
 în contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare-4417214.” 

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 și nr.109/2017. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

            INIŢIATOR,     AVIZAT, 
              PRIMAR,       SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 
                     

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                      PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte Agenţi  Economici                                           MIHAIL GENOIU 
Nr.76646 /10.05.2018     
 
           
                                                                         Avizat, 

                                                                                                                         Administrator Public 
                     SORIN MANDA  
                        
                                                                                                        
                                                 RAPORT, 
 
      
       Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  nr.207/09.05.2018             
S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.6935/08.05.2018 privind aprobarea  
modificării contractului de concesiune nr 4487/12.01.2012, astfel încât plata redeventei să se efectueze 
în două tranşe astfel: pâna la data de 15 iulie (pentru primele 6 luni) şi respectiv până la data de 20 
decembrie (pentru următoarele 6 luni). Propunerea este motivată de următoarele considerente: 
 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 având denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. 
Societatea s-a substituit în toate drepturile şi obligaţiile Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova, inclusiv în contractele de închiriere ce au ca obiect terenuri şi spaţii în pieţele 
Municipiului Craiova. 
 Ulterior, în conformitate cu art.10 alin.(1) şi alin.(2) din Hotărârile Consiliului Local  nr. 
24/2011 şi  nr. 397/2011,spaţiile şi terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului  
Craiova situate în pieţe şi târguri au fost concesionate prin negociere directă către SC PIEŢE SI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL,conform contractului înregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 
4487/12.01.2012 şi la SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012. 
 Pentru toate bunurile transmise în concesiune, în contractul de concesiune s-a consemnat o 
redevenţă în cuantum de 101.936 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 modificarea contractului 
de concesiune nr.4487/2012,  redevenţă este în cuantum de 83884,33lei/lună. 
 Având în vedere prevederile art.467 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, şi 
anume ” Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv” s-a  propus  alinierea plăţii redevenţei la aceste prevederi. 
 Drept urmare, prin Hotărârea nr.109/30.03.2017 s-a  aprobat modificarea contractului 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., prin completarea articolului 3 cu un nou alin.2 cu  
următorul conţinut: 

“3.2. Plata redevenţei se va efectua în două tranşe egale, astfel: 
- tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie) - până la 31 martie a fiecărui an; 
- tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie) - până la 30 septembrie a fiecărui an, în contul 

concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, Cod 
Unic de Înregistrare – 4417214. 



 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L mai precizează faptul că are în derulare în anul 2018 
investiţia “Modernizare Piaţa Gării”, precum şi un alt plan de investiţii care vizează Târgul Municipal 
Craiova  pentru a căror finanţare trebuie să deţină lichidităţi suficiente. În acest context, pentru a evita 
contractarea de credite bancare purtătoare de dobânzi şi comisioane şi pentru a -şi îndeplini obligaţiile 
contractuale referitoare la plata redevenţei se solicită  modificarea  datelor la care se vor efectua plăţile, 
astfel încât prima tranşă  să fie  achită  până la data de 15 iulie faţă de 31 martie  şi tranşa a doua până 
la data de 20 decembrie faţă de 30 septembrie cât este în prezent. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile 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 Codul Civil şi 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 propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 1. Modificarea contractului 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., în sensul  completării 
art.3 cu un nou alin.2, care va avea următorul conţinut: 
 “3.2. Plata redevenţei se va efectua in două transe egale, pe baza facturilor emise de Primaria 
Municipiului Craiova astfel: 

 - factura aferentă tranşei I (perioada 01 ianuarie -30 iunie ) va fi emisă în luna iunie şi platită 

până la 15 iulie a fiecarui an; 

 - factura aferentă tranşei a -II-a (perioada 01 iulie -31 decembrie) va fi emisă în luna noiembrie 
şi platită până la 20 decembrie a  fiecărui an, 

 în contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Craiova, Cod Unic de Înregistrare - 4417214.” 

 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 
concesiune nr.4487/2012. 
 3. Modificarea  în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.şi  nr.109/2017 referitoare la concesionarea unor bunuri 
către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.     
      
                                        
                                                                Director Executiv,                                                                                   
                                                            Cristian Ionuţ GÂLEA                                                          

                                                                      
 
  
           
      
                                                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                                                           insp.Petrovici Corina 
                                                                                           
                                                                                                  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  77449 /14.05.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 76646/10.05.2018 al Serviciului Urmarire Contracte Agenti Economici, 
− Adresa nr. 207/09.05.2018 a SC PIETE SI TARGURI Craiova SRL 
− Raportul nr. 6935/08.05.2018 privind aprobarea modificarii contractului de 

concesiune nr. 4487/12.01.2012 
− HCL nr. 24/04.02.2011, HCL nr. 397/2011 
− Conform art.5 lit. b) si art. 59 alin. 1, 2 si 3 din OUG 54/2006 
− In conformitate cu art. 858-865 si art. 872 din Codul Civil 
− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 propunerea privind modificarea contractului 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., în sensul  completării art.3 cu un nou alin.2, care va avea următorul conţinut: “3.2. Plata 
redevenţei se va efectua in două transe egale, pe baza facturilor emise de Primaria Municipiului 
Craiova astfel: 
- factura aferentă tranşei I (perioada 01 ianuarie -30 iunie ) va fi emisă în luna iunie şi platită până la 15 

iulie a fiecarui an; 

- factura aferentă tranşei a -II-a (perioada 01 iulie -31 decembrie) va fi emisă în luna noiembrie şi 
platită până la 20 decembrie a  fiecărui an, în contul concedentului 
nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, Cod Unic de 
Înregistrare – 4417214.”, imputernicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.4487/2012, modificarea  în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.şi  nr.109/2017 
referitoare la concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.     

 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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