
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 
27.08.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.112510/2020, raportul nr.114809/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.116233/2020 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.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.1810, art.1167 - art.1179 din Codul 
Civil; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
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 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 GENERAL, 
            Mihail GENOIU               Nicoleta MIULESCU 

                                



  

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                                          Se aprobă, 
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                                       Primar, 
Nr.112510/04.08.2020                                                                                                                  Mihail Genoiu      
                                                                                            
 
 

                                                                                                                                                Avizat, 
                                                                                                                                             Administrator  Public, 
                                                                                                                                            Dumitru Cosmin Durle   

 
 
 

                                                                                       
Referat de aprobare 

la  Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. 
PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele 
municipiului Craiova. 
  
 
  S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL solicită aprobarea  prelungirii  contractelor de 
închiriere încheiat între S.C. PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi agenții economici SC SAERI 
KOL SRL  și SC DOI VILCENI SRL ce își desfășoară  activitatea în piețele din  municipiul Craiova. 
 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. 
  Agentul economic SC SAERI KOL SRL a deŃinut contractul de închiriere 
nr. 10430/11.07.2016 , încheiat conform HCL nr. 83/2016, pentru 
terenul în suprafaŃă de 16,05 mp,  poziŃia 8 din PiaŃa Orizont, până 
la data de 11.07.2020. Acesta  intentionează continuarea 
raporturilor contractuale, depunând în acest sens cerere către SC 
PIEłE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la data de 29.06.2020, dată la care nu 
a operat încetarea contractului,  prin care  solicită prelungirea 
contractului. De asemenea, agentul economic a continuat să dețină  
în folosință terenul ce a făcut obiectul contractului de închiriere 
și după data de 11.07.2020,  nefiind notificat cu privire la 
încetarea contractului la data de  11.07.2020, întrucât SC PIEȚE ȘI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL a transmis prin raportul nr.7074/01.07.2020, 
solicitarea privind prelungirea contractului, astfel intervenind 
tacita relocațiune a contractului de închiriere nr.10430/11.07.2016. 
 Agentul economic  SC DOI VILCENI SRL, deține contractul de  . 13782/1210.2016, 
încheiat conform HCL nr.200/2016,  pentrul terenul în suprafață de 8,61 mp, poziția 80, din Piața 
Centrală , până la data de 12.10.2020, iar prin cererea nr.7896/28.07.2020, 
înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL, a solicitat 
prelungirea contractului. 
  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”. 



  

 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 şi 
art.1179 din  Codul Civil şi având în vedere faptul că, obiectul principal de activitate al SC PIEŢE SI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL  îl constituie închirierea bunurilor, iar agenții economici sunt buni platnici, 
neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi continuă să 
deţină spațiile și terenul în folosință conform contractelor, este necesar şi oportun promovarea unui 
proiect de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. PIETE 
ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele 
municipiului Craiova. . 
 
                     

 

                                                                                    Director Executiv, 
                                                                    Cristian Ionuţ  Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                           SE APROBĂ, 
 Nr.114809/10.08.2020                                                                                            Primar 
                                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                                   AVIZAT, 
                                                                                                                     Administrator  Public, 
                                                                                                                     Dumitru-Cosmin Durle        

                                                                                                                              
 
 
 
                 

RAPORT  privind  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. PIETE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele 

municipiului Craiova.   
 
 

 Prin adresa  înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.226/02.07.2020, 
S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr. 7074/01.07.2020 privind propunerea 
aprobării  prelungirii  contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA 
S.R.L. şi  agentul economic SC SAERI KOL  SRL ce  își desfășoară activitătea  în Piața Craiovița 
Orizont din Municipiul Craiova,  propunere ce a fost retransmisă prin raportul nr.7711/22.07.2020,  
iar prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 263/03.08.2020 a fost 
transmis raportul nr.8087/03.08.2020 privind propunerea prelungirii contractului de închiriere 
încheiat între S.C. PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi  agentul economic SC DOI VÎLCENI 
SRL, ce  își desfășoară activitătea  în Piața Centrală din Municipiul Craiova, identificati în anexă 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 ce fac obiectul contractelor de închiriere  propuse spre  prelungire prin prezentul  
raport au fost inchiriate în anul 2016, fiind  încheiate  contracte de închiriere, potrivit prevederilor 



 

Codului Civil, astfel:, 
 1 Agentul economic SC SAERI KOL  SRL a deŃinut contractul de 
închiriere nr. 10430/11.07.2016  încheiat conform HCL nr. 83/2016, 
pentru terenul în suprafaŃă de 16,05 mp,  poziŃia 8 din PiaŃa 
Orizont, până la data de 11.07.2020. Acesta  intentionează 
continuarea raporturilor contractuale, depunând în acest sens 
cerere către SC PIEłE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la data de 
29.06.2020, dată la care nu opera încetarea contractului, prin 
care  solicită prelungirea contractului, iar potrivit art. 20 din 
contractul de închiriere ,,Prelungirea sau modificarea contractului de 
închiriere se face prin act adiŃional numai prin hotarârea 
Consiliului Local Municipal Craiova.” 
 Astfel, prin adresa  înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr.226/02.07.2020, S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr. 7074/01.07.2020 
privind propunerea aprobării  prelungirii  contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi  agentul economic SC SAERI KOL  SRL , propunere ce nu a intrat 
pe ordinea de zi a lunii iulie, întrucât contractul de închiriere a expirat la data de 11.07.2020, 
devenind incidente prevederile art. 1321 din Codul Civil și art. 14 din contractul de închiriere. Prin 
adresa nr. 101751/16.07.2020, Direcția Patrimoniu a înstiințat SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA 
SRL, cu privire la acest aspect. 
    Ulterior, SC PIEȚE ȘI TÂRGURI SRL a retransmis prin raportul nr.7711/22.07.2020, 
propunerea privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10430/11.07.2016 , întrucât în opinia 
lor în acest caz a intervenit tacita relocațiune. Potrivit raportului  nr.7711/22.07.2020, agentul 
economic a continuat să dețină  în folosință terenul ce a făcut 
obiectul contractului de închiriere și după data de 11.07.2020,  
nefiind notificat cu privire la încetarea contractului la data de  
11.07.2020, întrucât propunerea de prelungire a contractului de 
închiriere nr. 10430/11.07.2016 a fost transmisă  prin raportul 
nr.7074/01.07.2020, dată la care nu opera încetarea contractului 
de închiriere, iar Sedința Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a avut loc în data de 30.07.2020. 
 Menționăm faptul că în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova au mai fost promovate propuneri privind 
prelungirea contractelor a căror perioadă de valabilitate a 
expirat anterior Sedinței Consiliului Local, întrucât beneficiarii 
contractelor și-au exprimat intenția de a continua raporturile 
contractuale înaintea de data expirării duratei contractelor, au 
continuat să dețină în folosință terenul, iar data Ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nu coincide cu data 
expirării contractelor. 
 Potrivit art. 1810 din Codul Civil „Dacă , după împlinirea 
termenului , locatarul continuă să dețină bunul și să își 
îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din partea 
locatorului, se consideră încheiată o nouă locațiune, în 
condițiile celei vechi. 
 De asemenea, SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, menţionează faptul că beneficiarul 
contractului de închiriere este bun platnic, neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la 
obligaţiile datorate bugetului local şi faptul că în situatia în care acest contract de închiriere nu ar fi 
prelungit, agentul economic ar fi nevoit să-şi dezafecteze construcţia modernizată, iar închirierea 
terenului 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. 
 2 Agentul economic SC DOI VÎLCENI SRL deține contractul de închiriere 
nr.13782/12.10.2016, încheiat conform HCL nr.200/2016, pentru terenul în suprafață de 8,61 mp, 
poziția 80 din Piața Centrală, până la data de 12.10.2020. Prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 7896/28.07.2020, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului,iar, potrivit art.20 din contractele de închiriere care s-au încheiat între  SC PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agenţii economici, ,,Prelungirea sau modificarea contractului de 
închiriere se face prin act adiţional numai prin hotarârea Consiliului Local Municipal Craiova.” 
  Beneficiarul contractului de închiriere este bun platnic, neînregistrând debite restante la 
plata chiriei sau la obligaţiile datorate bugetului local şi faptul că în situatia în care acest contract de 
închiriere nu ar fi prelungit, agentul economic ar fi nevoit să-şi dezafecteze construcţia modernizată, 
iar închirierea terenului 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. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, atr.1810, art. 1167- art.1179 din  
Codul Civil, potrivit Raportului de aprobare nr. 112510/04.08.2020 şi în temeiul   art.129 alin.2 lit.c, 
coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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 
terenurile  ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în Piața Orizont și Piața 
Centrală din Municipiul Craiova, identificate în anexă la prezentul raport. 
 2.Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să semneze 
actul adiţional de prelungire al contractelor de închiriere prevazute la punctul 1. 
  
 
 
   
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   
                Cristian Ionuţ Gâlea                                                                    
 
 
 
                                                                                                                          Întocmit,          
                                                                                                                  Insp. Daniela Duţu 



 
 
                                                                                                                                                                                                 Anexa 
 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE 
 

   
 
 
 
   

 
 

 
 

 

Nr 
crt  

Denumire agent 
economic 

Nr contract /Data  Perioada valabilitate  Locație Suprafata  Pozitie 
cadastrala  

1 SC SAERI KOL 
SRL 

10430/11.07.2016 11.07.2016-11.07.2020 PIAȚA ORIZONT 16,05 mp Poziția 8 

2 SC DOI VÎLCENI 
SRL 

13782/12.10.2016 12.10.2016-12.10.2020 PIAȚA CENTRALĂ 8,61 mp Poziția 80 

  
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 116233/12.08.2020 
 
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Având în vedere: 

 

− Referat de aprobare nr.112510/04.08.2020 şi Raportul nr.114809/10.08.2020 al Directiei 

Patrimoniu; 

− Prevederile art.1810, art. 1167- art.1179 din  Codul Civil 

− Prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 , în temeiul  art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 
lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrati; 

− Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 108, art.287 lit.b, art.297; 

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 

 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 

 
 Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei  contractelor de închiriere ce au ca obiect 
terenurile  ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în Piața Orizont și Piața 

Centrală din Municipiul Craiova, identificate în anexă la prezentul raport. 

 

 

 

 

 

                                           Director Executiv,          




























































































































































































































































































	1proiect
	2Referat de aprobare
	3Raport 
	4Anexa
	5raport avizare 
	6documentatie

