
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
        
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi 

prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr.102264/2019, rapoartele nr.108946/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.108947/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art.1809, art.1810, 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 patru ani, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr.846/31.03.2014, 
încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.Silva Forest S.R.L., în 
sensul diminuării suprafeţei terenului transmis în folosinţă, situat în Piaţa Gării, 
poziţia 3, de la 26,78 mp., la 19,08 mp. 

Art.3. 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 şi 2 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2002 şi nr.125/2005. 

Art.5. 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. 102264/05.06.2019 
                                                                                            

                                                                                                 
  

                                                                                       
Expunere de motive 

 
la  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între  

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL şi  agenţii economici ce-şi  desfăşoară activitatea  în 
pieţele municipiului Craiova. 

 
 

  
  S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL solicită aprobarea  prelungirii contractelor de 
închiriere încheiate între  SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agentii economici ce desfăşoară 
activităţi în pieţele Municipiului Craiova. 
 Agenţii economici  deţin contracte de închiriere  încheiate în urma organizării de licitaţii 
publice . Aceştia  intentionează continuarea raporturilor contractuale, depunând în acest sens cereri 
către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, prin care au solicitat prelungirea contractelor. 
 Având în vedere faptul că, obiectul principal de activitate al SC PIEŢE SI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL  îl constituie închirierea bunurilor, iar agenţii  economici şi-au 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, sunt buni platnici, neînregistrând debite restante la plata 
chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi continuă să deţină terenurile în folosință 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 necesară şi oportună promovarea 
proiectului  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între  
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL şi agenţii economici ce desfăşoară activităţi în pieţele 
Municipiului Craiova . 
 
 

 
                         Primar,                                              Director Executiv,                                                                              
                    Mihail Genoiu                                   Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                        

                                                                         
 
 
 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                         SE APROBĂ, 
 Nr .108946/18.06.2019                                                                                      PRIMAR 
                                                                                                                     MIHAIL GENOIU 
 
 
 
 
                                                                                                                             AVIZAT, 
                                                                                                             ADMINISTRATOR PUBLIC 
                                                                                                                        SORIN  MANDA 
                              
 

RAPORT,  
 
 

 Prin adresele înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.138/08.05.2019 
şi nr.168/03.06.2019, S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI Craiova SRL transmite rapoartele 
nr.6038/08.05.2019 şi nr.6794/03.06.2019 privind propunerea aprobării prelungirii contractelor de 
închiriere încheiate între  SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si agenţii economici care deţin 
contracte de închiriere în pieţele Municipiului Craiova, aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa la  
prezentul raport.  
 Propunerea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, a duratei acestor contracte 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, 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. 
 Terenurile ale caror contracte sunt propuse spre  prelungire prin aceste rapoarte, identificate 
în anexă la prezentul raport, au fost inchiriate în perioada 2004, respectiv 2015 fiind  încheiate cu 
locatarii, contracte de închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil. 
  În continuare prezentăm pe scurt agenţii economici din anexă. 
 1.Agentul economic SC SILVA FOREST  SRL deţine contractul de închiriere nr. 
846/31.03.2004, între  SC SILVA FOREST  SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la 
data de 31.03.2004, conform HCL nr. 20/2002, pentru terenul în suprafaţă de 27 mp, modificată la 
suprafaţa de 26.78 mp potrivit actului adiţional nr. 2265/01.06.2007, poziţia 3 din Piaţa Gării, până 
la data de 01.04.2007. Contractul a fost prelungit prin acte aditionale succesive, astfel incat in 
prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta,  iar  prin cererea nr 12708/10.10.2018 a 



 

solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
 Referitor la solicitarea de prelungire a contractului de închiriere 846/31.03.2004, înaintată de 
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL prin raportul nr 2816/31.01.2019, Direcţia Patrimoniu 
din cadrul Primariei Municipiului Craiova a adus la cunostinţa SC PIETE ŞI TARGURI CRAIOVA 
SRL, prin adresa 56313/22.03.2019, ca acest contract nu a fost prelungit întrucât în urma 
verificarilor efectuate la faţa locului, Politia Locala a Municipiului Craiova a întocmit Nota de 
Constatare nr 50275/10.12.2018, prin care s-a constatat ca mai multe societăţi deţin construcţii ce 
ocupa str Fochistului. Ulterior, din verificarile si masuratorile efectuate de personalul Serviciului 
Patrimoniu s-a constatat ca str Fochistului este afectată pe o suprafata de 7,70 mp de catre agentul 
economic ce deţine contractul de închiriere 846/2004, respectiv SC SILVA FOREST SRL . 
 Prin adresa nr. 5703/23.04.2019, înregistrată la SC PIETE ŞI TARGURI CRAIOVA SRL ,  
SC SILVA FOREST SRL a comunicat ca a efectuat demolarea suprafeţei de 7,70 mp şi solicită 
efectuarea masuratorilor şi pe cale de consecinţă prelungirea contractului de inchiriere .Urmare 
acestei  adrese, SC PIEŢE ŞI TÂRGURI  a efectuat verificări în teren şi a constatat că terenul în 
suprafaţă de 7.7 mp a fost eliberat.  
 2.Agentul economic  SC DUAND PLAST SRL  deţine contractul de închiriere nr 
12728/20.07.2015  între  SC DUAND PLAST SRL şi SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la 
data de 20.07.2015, conform HCL 67/2015,  pentru terenul în suprafata de 6,90 mp, pozitia 91 din 
Piata Centrala,   pana la data de 20.07.2019,   iar  prin cererea nr. 6529/27.05.2019 a solicitat 
prelungirea contractului de inchiriere. 
 Agenţii economici mai sus prezentaţi, şi-au 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 au 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). 
 De asemenea, beneficiarii contractelor de închiriere sunt buni platnici, neînregistrând debite 
restante la plata chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi continuă să deţină terenurile în 
folosinţă conform contractelor. Astfel, a intervenit relocaţiune tacită, conform art. 1810  Cod Civil. 
  
 SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL mai precizează că în situatia în care aceste 
contracte de închiriere nu ar fi prelungite, agenţii economici ar fi nevoiţi 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 beneficiarii 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 agenţii economici 
mentionaţi în Anexa la prezentul raport, ,,Prelungirea sau modificarea contractului de închiriere se 
face prin act adiţional numai prin hotarârea Consiliului Local Municipal 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.1809, atr.1810,  art. 
1167,art.1171 şi art.1179 din Noul Cod Civil, cu H.C.L. nr.192/2015, potrivit expunerii de motive 
nr. 102264/05.06.2019  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 ce au ca obiect 
terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în pieţele Municipiului Craiova, prevazute în Anexa la prezentul raport. 
 2.Modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 846/31.03.2004, încheiat între SC 



 

PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi SC SILVA FOREST SRL, în sensul diminuării suprafeţei 
terenului transmis în folosinţă situat în Piaţa Gării, pozitia 3, de la 26.78mp la 19.08 mp.  
 3. 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 şi 2 din prezentul 
raport .  
 4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 20/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2005. 
 
 
   
 
 
     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   ŞEF SERVICIU, 
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian Cosmin Mitucă 
 
 
 
 
                                                                                                                          Întocmit,          



 

                                                                                                                                                                                                    Anexa  
 

CONTRACTE TERENURI  PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE 
 
 
 
 
 
Nr 
crt  

Denumire agent economic Nr contract /Data  Amplasare Obiect Perioada valabilitate  

1 SC SILVA FOREST  SRL 846/31.03.2004 PIATA GĂRII Teren 31.03.2004-31.12.2018 

2 SC DUAND PLAST SRL 12728/20.07.2015  PIAŢA 
CENTRALA  

Teren 20.07.2015-20.07.2019 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 





































































































































 

 

 

Raport privind propunerea prelungirii contractului  de inchiriere incheiate 

intre  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in calitate de locator si 

SC DUAND PLAST SRL ce-si desfasoara activitatea in Piata Centrala din 

Municipiul Craiova 

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. 

 Terenul  al carui contract  este propus la prelungire prin acest raport a fost 

inchiriat in anul 2015, fiind  încheiat cu locatara SC DUAND PLAST SRL contract de 

închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil.   

 Referitor la  SC DUAND PLAST SRL  facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 20.07.2015, conform HCL 67/2015,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 12728/20.07.2015  intre  SC DUAND PLAST SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 6,90 mp, pozitia 91 din Piata 

Centrala,   pana la data de 20.07.2019,   iar  prin cererea nr 6529/27.05.2019 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 Agentul economic  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 constructiei provizorii pe care 

o detine in piete (dovedind cu autorizatie de construire si proces verbal de receptie). 

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

comert, depozitare, asa cum este cel edificat de catre SC DUAND PLAST SRL, este 

intre 10-12 ani, iar lucrarile de modernizare au fost executate si receptionate in anul 

2015. 

 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  acest contract de închiriere nu ar fi prelungit,  agențul 

economic ar fi nevoit să-și dezafecteze construcția realizata, iar închirierea terenului 

către alt agent economic, care ar trebui să-și ridice construcție conforma, 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 este intemeiata cererea de prelungire formulata 

de catre SC DUAND PLAST SRL si având în vedere caracterul consensual al 

contractului de închiriere propunem aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 

12728/20.07.2015 pe o perioada de 4 ani . 

 Propunerea noastra este intemeiata si de faptul ca, beneficiarul intentioneaza 

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

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

art 19 din contractul de inchiriere care s-a incheiat intre SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL si SC DUAND PLAST SRL contractul se poate 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 contractului de închiriere nr 12728/20.07.2015  pe o 

perioada de 4 ani. 

 2.Imputernicirea administratorului  în vederea semnării actului adiţional de 

prelungire  si modificare  a contractului de închiriere. 

 

                ADMINISTRATOR                          
               

           Alin Madalin Maracine 

 
 

PT.Director Economic       Director Dezvoltare              Director Tehnic 

    Stefania Craciun             Marin Marian Viorel      Claudiu Stefan Neagoe 

 

 

                                                                                      
                         
                                       Intocmit ,      

   
C.j Luminita Aura  Jianu 

  

  

                                                            

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Raport privind propunerea prelungirii contractului  de inchiriere incheiate 

intre  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in calitate de locator si 

SC SILVA FOREST SRL ce-si desfasoara activitatea in Piata Garii din 

Municipiul Craiova 

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. 

 Terenul  al carui contract  este propus la prelungire prin acest raport a fost 

inchiriat in anul 2004, fiind  încheiat cu locatara SC SILVA FOREST SRL contract de 

închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil.   

 Referitor la  SC SILVA FOREST SRL  facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 31.03.2004, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 846/31.03.2004  intre  SC SILVA FOREST SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 27 mp, pozitia 3 din Piata 

Garii,   pana la data de 01.04.2007, suprafata modificata de la 27 mp la 26,78 mp potrivit 

actului aditional 2265/01.06.2007 contract prelungit prin acte aditionale succesive, 

astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta,  iar  prin cererea 

nr 12708/10.10.2018 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 Referitor la solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere 846/31.03.2004, 

inaintata de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL prin raportul nr 2816/31.01.2019, 



Primaria Municipiul Craiova a adus la cunostinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 

SRL, prin adresa 56313/22.03.2019, ca acest contract nu a fost prelungit intrucat in urma 

verificarilor efectuate la fata locului, Politia Locala a Municipiului Craiova a intocmit 

Nota de Constatare nr 50275/10.12.2018, prin care s-a constatat ca mai multe societati 

detin constructii ce ocupa str Fochistului. Ulterior, din verificarile si masuratorile 

efectuate de personalul Serviciului Patrimoniu s-a constatat ca str Fochistului este 

afectata pe o suprafata de 7,70 mp de catre agentul economic ce detine contractul de 

inchiriere 846/2004, respectiv SC SILVA FOREST SRL . 

 Prin adresa 5703/23.04.2019,  SC SILVA FOREST SRL a comunicat ca a efectuat 

demolarea suprafetei de 7,70 mp si solicita efectuarea masuratorilor si pe cale de 

consecinta prelungirea contractului de inchiriere . 

 Agentul economic  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 constructiei provizorii pe care 

o detine in piete (dovedind cu autorizatie de construire si proces verbal de receptie). 

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

comert, depozitare, asa cum este cel edificat de catre SC SILVA FOREST SRL, este 

intre 10-12 ani, iar lucrarile de modernizare au fost executate si receptionate in anii 2014. 

 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  acest contract de închiriere nu ar fi prelungit,  agențul 

economic ar fi nevoit să-și dezafecteze construcția realizata, iar închirierea terenului 

către alt agent economic, care ar trebui să-și ridice construcție conforma, 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 este intemeiata cererea de prelungire formulata 

de catre SC SILVA FOREST SRL si având în vedere caracterul consensual al 

contractului de închiriere propunem aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 



846/31.03.2004 pe o perioada de 4 ani si diminuarea suprafetei contractului de inchiriere 

in mod corespunzator. 

 Propunerea noastra este intemeiata si de faptul ca, beneficiarul intentioneaza 

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

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

art 19 din contractul de inchiriere care s-a incheiat intre SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL si SC SILVA FOREST SRL contractul se poate 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 contractului de închiriere nr 846/2004 pe o perioada de 4 

ani. 

          2. Modificarea suprafetei contractului de inchiriere nr 846/2004 de la 26,78 mp la 

19,08 mp. 

 3.Imputernicirea administratorului  în vederea semnării actului adiţional de 

prelungire  si modificare  a contractului de închiriere. 

                ADMINISTRATOR                          
               

           Alin Madalin Maracine 
 

PT.Director Economic       Director Dezvoltare              Director Tehnic 

    Stefania Craciun             Marin Marian Viorel      Claudiu Stefan Neagoe 

                                                                                     
                         
                                       Intocmit ,      

   
C.j Luminita Aura  Jianu 
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