
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  
ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 

prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul Craiova 
 
 

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

Având în vedere expunerea de motive nr.143268/2018, rapoartele nr.146508/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.147144/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul Craiova;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul 
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, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.3. 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,              SECRETAR, 
            Mihail GENOIU               Nicoleta MIULESCU 

                                



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr.143268/10.09.2018                                

                                                                                                                    
  

                                                                                       
Expunere de motive  

la  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere 
încheiate între  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL şi SC CASUŢA CU BUNATAŢI 

SRL 
 
 

  
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.396/06.09.2018, 
S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.11354/06.09.2018 privind propunerea 
aprobării prelungirii contractelor de închiriere încheiate între  SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA 
SRL şi SC CASUŢA CU BUNATAŢI SRL. care deţine contractele de închiriere în Piaţa Gării. 
 SC CASUŢA CU BUNATAŢI SRL deţine  contractele de închiriere nr. 20562/30.10.2014 şi nr. 
22803/11.12.2018,  încheiate  în urma organizării de licitaţii publice în luna octombrie 2014 şi 
noiembrie 2014, ce au termen de valabilitate până la data de 30.10.2018, respectiv până la data de 
11.12.2018. 
 Având în vedere faptul că, obiectul principal de activitate al SC PIEŢE SI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL  îl constituie închirierea bunurilor, iar agentul  economic,  SC CASUTA CU 
BUNATATI SRL şi-a îndeplinit obligaţiile impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr.846/2013, cu 
modificările ulterioare, referitoare la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu 
pentru desfăsurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza Municipiului Craiova,  este bun platnic, 
neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi continuă să 
deţină terenurile în folosintă conform contractelor,  intenţionând continuarea raporturilor contractuale,  
iar potrivit prevederilor art. 20 din contractele de închiriere, „prelungirea  sau modificarea contractului 
se face prin act adiţional numai  prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova”,  este 
necesar şi oportun promovarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor 
de închiriere încheiate între  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL şi SC CASUŢA CU 
BUNATAŢI SRL. 
       
   
 
                           Primar,                                           Director Executiv,                                                                              
                    Mihail GENOIU                                Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                     

                                                                         
 
 
 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               SE APROBĂ, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          PRIMAR,                      
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                         MIHAIL GENOIU 
SERVICIUL PATRIMONIU                                                     
 Nr .146508/14.09.2018                                            
 
 
 
                                       

RAPORT,  
 
 

  
 
 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.396/06.09.2018, 
S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.11354/06.09.2018 privind propunerea 
aprobării prelungirii contractelor de închiriere încheiate între  SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA 
SRL şi agentul economic care deţine contractele de închiriere în Piaţa Gării aşa cum este prevăzut 
în Anexa la raport.  
 Propunerea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, a duratei acestor contracte este motivată de 
următoarele considerente:  
 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 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, spaţiile şi 
terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova situate în pieţe şi târguri, au 
fost concesionate 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.  
 Întrucât obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie închirierea bunurilor , SC 
”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL are în derulare contracte de închiriere cu agenţi economici ce 
desfaşoară activităţi comerciale în pieţele din Municipiul Craiova.  
 Dintre acestea, un număr de 2(două) contracte de închiriere prezentate detaliat în Anexa la 
raport,  încheiate  în urma organizării de licitaţii publice în luna octombrie 2014, respectiv 
noiembrie 2014, ce  au termen de valabilitate până la data de 30.10.2018, respectiv până la data de 
11.12.2018, au fost propuse pentru prelungirea duratei contractului  de închiriere pe o perioadă de 4 
ani.  
 Agentul economic,  SC CASUTA CU BUNATATI SRL , care deţine contractele de 
închiriere în Piaţa Gării şi-a îndeplinit obligaţiile impuse prin H.C.L. nr.846/2013, cu modificările 
ulterioare, referitoare la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 
desfăsurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza Municipiului Craiova, respectiv, a efectuat 
lucrări de modernizare, respectând cerinţele de natură tehnică şi urbanistică privind faţadele 
construcţiilor provizorii pe care le deţin în Piaţa Gării (dovedind cu autorizaţii de construire şi 
procese -verbale de receptie). Se mai menţionează că durata de viaţă a chioşcurilor tip construcţie 
uşoară pentru afaceri, comerţ, depozitare, aşa cum sunt edificate de către  SC CASUTA CU 
BUNATATI SRL , este între 10-12 ani, iar lucrările au fost executate în anul 2016.  
 De asemenea, beneficiarul contractelor de închiriere este bun platnic, neînregistrând debite 



 

restante la plata chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi continuă să deţină terenurile în 
folosintă conform contractelor.   
 SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL mai precizează că în situatia în care aceste 
contracte de închiriere nu ar fi prelungite, agentul economic ar fi nevoit să-şi dezafecteze 
construcţiile modernizate, iar închirierea terenurilor către alţi agenţi economici care să-şi ridice 
construcţii conforme, ar dura între trei și şase luni, fapt ce ar avea un impact financiar negativ 
asupra bugetului SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.  
 Propunerea mai este întemeiată şi de faptul că beneficiarul intenţionează continuarea 
raporturilor contractuale, depunând în acest sens cereri înregistrate la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL, prin care au solicitat prelungirea contractelor, iar, potrivit art.20 din contractele de 
închiriere care s-au încheiat între  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agentul economic 
mentionat în Anexă, contractele se pot prelungi prin act adiţional numai prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova.  
 Nu în ultimul rând din punct de vedere legal în sensul propunerii sunt invocate prevederile 
Hotărârii Consiliului Local nr.192/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova care precizează la art.92 
,, Contractele de închiriere aflate în derulare, îşi menţin valabilitatea până la expirarea duratei 
închirierii”iar la art.93 că ,, La data expirării contractelor de închiriere încheiate anterior prezentului 
regulament,acestea se vor prelungi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova .”  
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art. 1167,art.1171 şi 
art.1179 din Noul Cod Civil,cu H.C.L. nr.192/2015 şi în temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu 
alin.5 lit.a, art.45 alin.3 şi art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 1. Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere având ca obiect 
terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în Piaţa Gării din Municipiul Craiova, prevazute în Anexa la prezentul raport.  
 2. Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevazute la punctul 1 din prezentul 
raport .  
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,  
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                      
                                                                                                                              Întocmit,          
                                                                                                                     Insp. Daniela Duţu 



 

Anexa proiect 
 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE 
 

   

 
 

PIATA CENTRALA   

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nr 
crt  

Denumire agent economic Nr contract /Data  Perioada valabilitate  Suprafata  Pozitie cadastrala  

1 SC CASUTA CU BUNATATI  SRL 20562/30.10.2014 30.10.2014-

30.10.2018 

50,00 mp 10 

2 SC CASUTA CU BUNATATI  SRL 22803/11.12.2014 11.12.2014-

11.12.2018 

24,55 mp 11 

  

 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  147144 / 17.09.2018  
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 
− Expunerea de motive nr. 143268/10.09.2018 
− Raportul nr. 146508/14.09.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− Adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.396/06.09.2018 prin 

care S.C.PIEŢE SI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.11354/06.09.2018 privind 
propunerea aprobării prelungirii contractelor de închiriere încheiate între  SC PIEŢE SI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agentul economic care deţine contractele de închiriere în 
Piaţa Gării 

− Hotărârea Consiliului Local  nr. 24/04.02.2011 

− Contractul 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 

− H.C.L. nr. 846/2013 

− Hotărârii Consiliului Local nr.192/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de 
închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova care 
precizează la art. 92: ,,Contractele de închiriere aflate în derulare îşi menţin valabilitatea 
până la expirarea duratei închirierii”, iar la art. 93 că ,,La data expirării contractelor de 
închiriere încheiate anterior prezentului regulament, acestea se vor prelungi cu aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.”  

− Conform art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, modificată si completată 

− Conform art. 1167, art.1171 şi art.1179 din Noul Cod Civil 
− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
 1. Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere având ca obiect 
terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în Piaţa Gării din Municipiul Craiova, prevazute în Anexa la raport.  
 2. Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevazute la punctul 1 din  
raport.  
 
           Director Executiv,           Întocmit, 

































































































 

 

 

 

Raport privind propunerea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate 

intre  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si  

 SC CASUTA CU BUNATATI SRL 

 

Prin HCL 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. 

 Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului 

Craiova din piete si targuri au fost transmise in concesiunea societatii, conform 

contractului  inregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 si la 

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012. 

 Terenurile  ale caror contracte sunt propuse la prelungire prin acest raport  au 

fost inchiriate, prin licitatie publica, în luna octombrie-decembrie 2014, iar pe cale de 

consecinţă au fost încheiate cu locatarul-SC CASUTA CU BUNATATI SRL- 

contracte de închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil.  

  SC CASUTA CU BUNATATI SRL care este detinatorul a doua contracte de 

inchiriere pentru teren, si-a indeplinit obligatiile impuse de  dispozitiile HCL 846/2013 

privind aprobarea Regulamentului local referitoare la condiţiile de amplasare a 

construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, 

pe raza municipiului Craiova, respectiv a efectuat lucrari de modernizare, respectand 

cerintele de natura tehnica si urbanistica privind fatadele constructiilor provizorii pe 

care la detin in piete (dovedind cu autorizatii de construire si procese verbale de 

receptie). 



 Referitor la agentul economic  SC CASUTA CU BUNATATI SRL, facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 30.10.2014, in urma licitatiei publice derulate conform HCL 

445/2014,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 20562/30.10.2014 intre SC 

CASUTA CU BUNATATI SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru 

terenul in suprafata de 50,00 mp, pozitia 10 din Piata GARII, pana la data de 

30.10.2018, iar la data de 11.12. 2014, in urma licitatiei publice derulate conform HCL 

573/2014,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 22803/11.12.2014 intre SC   

CASUTA CU BUNATATI SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru 

terenul in suprafata de 24,55 mp, pozitia 11 din Piata GARII, pana la data de 

11.12.2018. 

 Mentionam ca durata de viata a unui chiosc tip constructie usoara pentru afaceri, 

comert, depozitare, asa cum sunt cele edificate de catre cele doua societati, este intre 

10-12 ani, iar lucrarile au fost executate si receptionate in anii 2016. 

 Referitor la bonitate, mentionam ca agentul economic este bun platnic, 

neinregistrand debite restante nici la plata chiriei, nici la obligatiile datorate bugetului 

local.  

  In situatia in care  aceste contracte de închiriere nu ar fi prelungite,  agenții 

economici ar fi nevoiți să-și dezafecteze construcțiile realizate, iar închirierea 

terenurilor către alți agenți economici, care ar trenui să-și ridice construcții conforme, 

ar dura între trei și șase luni, fapt ce ar avea un impact financiar negativ asupra  

bugetului societății noastre. 

 Fata de cele aratate consideram ca sunt intemeiate cererile de prelungire 

formulate de catre agentul economic din anexa 1 si având în vedere caracterul 

consensual al contractului de închiriere propunem aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pe o perioada de 4 ani. 

 Propunerea noastra este intemeiata si de faptul ca, beneficiarul intentioneaza 

continuarea raporturilor contractuale, depunand in acest sens cereri catre SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, prin care a solicitat prelungirea contractelor, iar, potrivit  

art 19 din contractele de inchiriere care s-au incheiat intre SC PIETE SI TARGURI 



CRAIOVA SRL si agentul economic mentionat in anexa, contractele se pot prelungi 

prin act aditional numai prin hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.  

  

 Faţă de cele prezentate in conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare si  prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a 

Legii 287/2009 privind Codul Civil, Cartea a Va. Despre obligaţii, art. 1167-1179, 

prin care se precizeaza -contractul reprezinta legea intre parti, acestea fiind libere sa 

incheie orice contracte şi sa determine continutul acestora, în limitele legii, ale ordinii 

publice şi ale bunelor moravuri, propunem spre aprobare : 

  

 1.Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioada de 4 ani  pentru  

terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii comerciale, 

producţie şi prestări servicii, situate în pieţele municipiului Craiova, prevazute in 

anexa 1. 

 2.Imputernicirea administratorului  în vederea semnării actelor adiţionale de 

prelungire si modificare  a contractelor de închiriere. 

 

 

     ADMINISTRATOR                         Director Economic        

     

Alin Madalin Maracine                                                   Cristian Stoian     

  

                    

  

                                                      
 

 

       Intocmit ,      
   

C.j Luminita Aura  Jianu 
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