
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie 
Gerota, nr.7 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.144326/2018, rapoartele nr.144324/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu  şi nr.145725/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Dimitrie Gerota, nr.7;      
           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.858-875 din Codul Civil;  
           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 terenului 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 14.000 mp., 
având valoarea de inventar de 2.399.312,38 lei, care face parte din bunul imobil cu 
nr.de inventar 42002771, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din 
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., 
precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, 
nr.147/1999 şi nr.203/2017. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional de 
modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012. 

Art.4. 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, 
         Mihail GENOIU 

                 SECRETAR,   
                Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                                 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr.144326/2018 
                                      
 
 
 
                                      Expunere de motive 
                                                la Proiectul de Hotărâre privind  
      modificarea contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012, încheiat între Municipiul Craiova     
 prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
 
   
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.24/04.02.2011 şi Hotărârii 
Consiliului Local nr.397/27.10.2011, bunurile proprietate publică şi privată aparţinând 
Municipiului Craiova care au fost date în administrare Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova au fost concesionate prin negociere directă către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S..R.L., încheindu-se Contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată 
aparţinând Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgul 1 Mai, înregistrat la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012. 
 În anul 2017, în urma punerii în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova adoptate pe parcursul derulării contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012, suprafaţa 
totală de teren concesionată către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., situată în str. Dimitrie 
Gerota, nr.7,  era de  24.206 mp. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/25.05.2017 s-a aprobat preluarea din exploatarea 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului în suprafaţă de 14.000 mp, situat în str. Dimitrie 
Gerota nr.7, în vederea efectuării reparaţiilor necesare utilizării în condiţii normale, respectiv 
pentru asfaltarea acestuia, rămânând în concesiunea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova  S.R.L. terenul 
în suprafaţă de 10.206 mp. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.397/07.09.2018, 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. transmite raportul nr.11385/07.09.2018 privind propunerea de 
aprobare a modificării contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012, în sensul majorării 
suprafeţei de teren concesionate în str. Dimitrie Gerota, nr.7 cu 14.000 mp şi modificarea 
redevenţei stabilite în contractul de concesiune nr.4487/12.01.2012  în mod corespunzător. 
 Solicitarea de majorare a suprafeţei actuale de teren din str. Dimitrie Gerota, nr.7, cu  încă 
14.000 mp teren este întemeiată de faptul că, pe lângă organizarea activităţii de comerţ cu haine 
second hand şi produse nealimentare pe teren neamenajat, a crescut  numărul comercianţilor şi 
producătorilor agricoli de legume şi fructe, în regim en gross, fapt ce face insuficientă suprafaţa 
actuală de teren. 
  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de 
concesiune nr.4487/12.01.2012, 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.858-875 din Codul Civil şi potrivit Hotărârii Consiliului 



Local al Municipiului Craiova nr.24/04.02.2011 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 aprobarea Raportului privind modificarea Contractului de concesiune 
nr.4487/12.01.2012 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
 

   
                               Primar,                                                  Director Executiv,                                                  
                        Mihail GENOIU                                      Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                       

                                                                         
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                  Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                           PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte Agenţi  Economici                                 MIHAIL GENOIU 
Nr.144324/11.09.2018     
 
           
       
  
                                                                    
                                   

                                                            
RAPORT 

   privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012 încheiat                                                   
între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi  
    Târguri Craiova S.R.L. 
 
  
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.397/07.09.2018, 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. transmite raportul nr.11385/07.09.2018 privind propunerea 
de aprobare a modificării contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012, încheiat                                                           
între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren concesionate în str. Dimitrie Gerota, nr.7 
cu 14.000 mp. 
 În sensul solicitării se precizează: 
 Prin Hotărârea Consiliului Local 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 S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având 
denumirea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L..   
 În conformitate cu art.10 alin.(1) şi alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local  
nr.24/04.02.2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr.397/27.10.2011, bunurile proprietate publică 
şi privată aparţinând Municipiului Craiova care au fost date în administrare Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.82/2006, cu 
completările şi modificările ulterioare, au fost concesionate prin negociere directă către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., încheindu-se Contractul de concesiune a bunurilor proprietate 
publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgul 1 Mai, între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., contract înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012 şi la S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. sub nr.1161/12.01.2012. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.495/17.12.2015 s-a aprobat concesionarea către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 7.823 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, pentru a organiza activitatea de 
comerţ cu haine second şi produse de larg consum, pe platouri neamenajate. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.61/08.02.2016 s-a aprobat concesionarea către S.C. 



Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 6.713 mp, având valoarea de inventar de 1.108.048,00 lei din bunul imobil cu nr. 
de inventar 42000654, situat în str. Dimitrie Gerota nr.7. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.01.2017 s-a aprobat concesionarea către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 9.670 mp, având valoarea de inventar de 1.575.550,31 lei, care face parte din 
bunul imobil cu nr. de inventar 42000654, situat în str. Dimitrie Gerota nr.7. 
 Terenul în suprafaţă de 9.670 mp vine în completarea terenului în suprafaţă de 14.536 mp 
dat în exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., ajungându-se la suprafaţa de teren 
concesionată de 24.206 mp în str. Dimitrie Gerota nr.7. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/25.05.2017 s-a aprobat preluarea din exploatarea 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului în suprafaţă de 14.000 mp, situat în str. Dimitrie 
Gerota nr.7. având valoarea de inventar de 2.399.312,38 lei, din bunul imobil cu nr. de inventar 
42002771, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea efectuării 
reparaţiilor necesare utilizării în condiţii normale, respectiv pentru asfaltarea acestuia. 
 Pe cale de consecinţă, la această dată, în str. Dimitrie Gerota, nr.7, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. are în concesiune teren în suprafaţă de 10.206 mp. 
 Solicitarea de majorare a suprafeţei actuale de teren din str. Dimitrie Gerota, nr.7 cu încă 
14.000 mp teren este întemeiată de faptul că, pe lângă organizarea activităţii de comerţ cu haine 
second hand şi produse nealimentare pe teren neamenajat, a crescut  numărul comercianţilor şi 
producătorilor agricoli de legume şi fructe, în regim en gross, fapt ce face insuficientă suprafaţa 
actuală de teren. 
 Prin solicitarea privind aprobarea modificării contractului de concesiune încheiat între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. în sensul majorării suprafeţei de teren concesionate în str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 7, se 
completează bunurile prevăzute în Anexele nr.1 şi nr.2 la contractul de concesiune 
nr.4487/12.01.2012 cu terenul solicitat, în suprafaţă de 14.000 mp şi valoare de inventar 
2.399.312,38 din bunul imobil cu nr. de inventar 42002771, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7, 
identificat în Anexa la prezentul raport, şi, pe cale de consecinţă, se impune, ulterior, stabilirea 
nivelului redevenţei aferentă acestui teren, ceea ce va presupune şi modificarea în mod 
corespunzător a redevenţei stabilită prin art.3 din contractul de concesiune.   
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din contractul de 
concesiune nr.4487/12.01.2012, 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.858-875 din Codul Civil şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/04.02.2011 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. Concesionarea către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 14.000 mp şi valoare de inventar 
2.399.312,38 din bunul imobil cu nr. de inventar 42002771, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7, 
identificat în Anexa la prezentul raport.  
 2. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din Contractul de 
concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova 



nr.4487/12.01.2012, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile care aparţin domeniului 
public şi privat al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.397/27.10.2011. 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la  
contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului 
Craiova nr.4487/12.01.2012, încheiat între Municipiul 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.397/27.10.2011, referitoare la aprobarea contractului de concesiune, Hotărârea 
Consiliului Local nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
şi  Hotărârea Consiliului Local nr.203/25.05.2017, referitoare la preluarea unor bunuri.    
                                    
                      
                     Director Executiv,                                           Şef Serviciu,                                                                     
                             Cristian Ionuţ Gâlea                                Madlen Anca Voicinovschi                       

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                     Întocmit, 
                                                                                                                   insp.Petrovici Corina 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   145725 /13.09.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 144326/11.09.2018 
− Raportul nr. 144324/11.09.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici, 
− Adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.397/07.09.2018 
− Conform art.15 alin.(1) din contractul de concesiune nr. 4487/12.01.2012,  
− Potrivit art.5 lit.b şi art.59 alin.1, 2 şi 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi completată,  
− Art.858, art.866, art. 871 si art. 872 din Codul Civil  
− Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/04.02.2011 referitoare la 

reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

 1.Concesionarea către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând domeniului 
public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 14.000 mp şi valoare de inventar 2.399.312,38 din 
bunul imobil cu nr. de inventar 42002771, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în Anexa la 
raport.  
 2.Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din Contractul de concesiune 
a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova nr.4487/12.01.2012, încheiat 
între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., având ca obiect bunurile care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/27.10.2011. 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la  contractul de 
concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova 
nr.4487/12.01.2012, încheiat între Municipiul 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.397/27.10.2011, referitoare la aprobarea contractului de concesiune, Hotărârea Consiliului Local 
nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi  Hotărârea Consiliului 
Local nr.203/25.05.2017, referitoare la preluarea unor bunuri.    

 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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