
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                        PROIECT 

          
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind modificarea contractului de închiriere nr.6898/17.08.2011 încheiat între 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto S.R.L. 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.80818/2021, raportul nr.83195/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.83724/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de 
închiriere nr.6898/17.08.2011 încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi 
S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto S.R.L.;      

 În conformitate cu prevederile art.1167- 1179 din Codul Civil, art.108, art.287 lit.b, 
art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.6898/17.08.2011 încheiat între 

S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto 
S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante cu S.C. Diva Accesorii şi 
Subansamble Auto S.R.L., ca urmare a divizării societăţii. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto S.R.L. şi S.C.Diva Accesorii şi 
Subansamble Auto S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

              INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                 PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

                                



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                  
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                             
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                  
Nr. 80818/06.05.2021                                                      

                                                                                                                                                                                             
 
                       

Referat  de aprobare 

la  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării contractului de închiriere încheiat între 

SC Piețe și Târguri Craiova SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL, în sensul 
înlocuirii părții contractuale ca urmare a divizării societății. 

 

 
  Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr.111/04.05.2021, SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL  transmite propunerea privind aprobarea modificării contractului de 
închiriere încheiat între SC Piețe și Târguri Craiova SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese Auto 
SRL, în sensul înlocuirii părții contractuale ca urmare a divizării societății. 
 Intre   SC Piețe și Târguri Craiova SRL si SC Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL este in 
derulare contractul de inchiriere nr 6898/17.08.2011, modificat si prelungit prin acte aditionale. 
  Prin cererea inregistrata la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr 5081/ 16.04.2021, SC 
Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL a invederat societății ca se afla in procedura de divizare 
partiala prin desprindere, solicitand modificarea locatarului in contractul de inchiriere incheiat cu  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL. 

 Divizarea a constat in cedarea catre SC Diva Accesorii și Subansamble Auto SRL a 
constructiei  provizorii chiosc in suprafata de 45,68 mp, situat in Craiova , str Calea Bucuresti , nr 51 
(Piata Centrala), pozitia 160, ce face obiectul contractului de inchiriere nr  6898/17.08.2011, contract 
incheiat pentru terenul pe care este edificata constructia provizorie. 
 Conform art.20 din contractul de inchiriere, prelungirea sau modificarea contractului de 
inchiriere se face prin act aditional numai prin hotararea Consiliului Local Municipal Craiova. 
            Astfel, faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun a se iniţia un proiect  de hotărâre  privind 
aprobarea modificării contractului de închiriere încheiat între SC Piețe și Târguri Craiova SRL și SC 
Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL, în sensul înlocuirii părții contractuale ca urmare a divizării 
societății. 
 
 

Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 
Director executiv,                                                                                Şef serviciu 

   Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                          
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                          
 Nr. 83195/11.05.2021                                                                              
 

                                                                          
 
                 
RAPORTprivind aprobarea modificării contractului de închiriere încheiat între SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL, în sensul înlocuirii 

părții contractuale ca urmare a divizării societății .  
 
 

   Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr.111/04.05.2021, 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL  transmite propunerea privind aprobarea modificării contractului 
de închiriere încheiat între SC Piețe și Târguri Craiova SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese 
Auto SRL, în sensul înlocuirii părții contractuale ca urmare a divizării societății. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/04.02.2011,   s-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 sub  denumirea SC ”Pieţe şi 
Târguri Craiova” SRL având  ca obiect principal de activitate -închirierea si subînchirierea 
bunurilor proprietate publică și privată ale Municipiului Craiova situate în piețele și târgurile 
Municipiului Craiova. 
  Spațiile și terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Craiova situate în 
piețe și târguri au fost transmise în concesiune către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, 
conform contractului  înregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 și la SC 
PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012, în vederea îndeplinirii obiectului de 
activitate principal al societății.  
 Intre   SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si SC ACCESORII  SUBANSAMBLE SI 
PIESE AUTO SRL este in derulare contractul de inchiriere nr 6898/17.08.2011, modificat si 
prelungit prin acte aditionale(valabil până la 31.12.2022 conform act adițional nr.1429/14.01.2019). 
 Prin cererea inregistrata la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 
5081/16.04.2021, SC ACCESORII SUBANSAMBLE SI PIESE AUTO SRL a invederat ca se afla 
in procedura de divizare partiala prin desprindere, solicitand modificarea locatarului in contractul de 
inchiriere incheiat cu  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.  
 Astfel, potrivit actelor depuse la dosar se poate observa ca SC ACCESORII  
SUBANSAMBLE SI PIESE AUTO SRL  a formulat cerere de divizare partiala in interesul 
asociatilor, ce a facut obiectul dosarului  7695/63/2020 al Tribunalului Dolj, prin care a solicitat 
admiterea cererii de divizare partiala prin desprinderea reclamantei si admiterea proiectului de 
divizare partiala asa cum a fost publicat in M. Of., partea a iv a, nr 3215/16.11.2020. 
 Prin Hotararea AGA nr 3/24.07.2020 s-a stabilit divizarea si s-a votat continutul Proiectului 
de divizare SC ACCESORII  SUBANSAMBLE SI PIESE AUTO SRL -societatea divizata, prin 
desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia si transmiterea ei catre SC DIVA ACCESORII SI 
SUBANSAMBLE AUTO SRL-societatea beneficiara. 
 Divizarea a constat in cedarea catre SC DIVA ACCESORII SI SUBANSAMBLE AUTO 
SRL a constructiei  provizorii chiosc in suprafata de 45,68 mp, situat in Craiova , str Calea 
Bucuresti , nr 51 (Piata Centrala), pozitia 160, ce face obiectul contractului de inchiriere nr  



 

6898/17.08.2011, contract incheiat pentru terenul pe care este edificata constructia provizorie. 
 Cererea de divizare a fost admisa conform sentintei nr 6/2021 pronuntata de Tribunalul Dolj. 
 Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare  fuziunea sau divizarea are drept consecinte, transferul, atât în raporturile 
dintre societatea absorbită sau divizată şi societatea absorbantă/societăţile beneficiare, cât şi în 
raporturile cu terţii, către societatea absorbantă sau fiecare dintre societăţile beneficiare al tuturor 
activelor şi pasivelor societăţii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu 
regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare;.  
 Având în vedere că acest transfer este efectuat în conformitate cu regulile de repartizare 
stabilite în proiectul de divizare, iar conform art.20 din contractul de inchiriere, prelungirea sau 
modificarea contractului de inchiriere se face prin act aditional numai prin hotararea Consiliului 
Local Municipal Craiova, se propune modificarea partii contractuale  SC ACCESORII  
SUBANSAMBLE SI PIESE AUTO SRL din contractul de inchiriere  6898/17.08.2011 cu  SC 
DIVA ACCESORII SI SUBANSAMBLE AUTO 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,art.1167-1179 din Codul Civil, 
potrivit Referatului de aprobare nr. 80818/06.05.2021 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 – modificarea  contractului de închiriere nr.6898/17.08.2011, încheiat între SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL, în sensul înlocuirii părții 
contractuale  cu SC Diva Accesorii  și Subansamble Auto SRL, ca urmare a divizării societății. 
 2 - împuternicirea administratorului SC Piețe și Târguri Craiova SRL să semneze actul 
adiţional de modificare al contractului de închiriere prevazut la punctul 1. 
  
  
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  83724 /11.05.2021 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 80818/2021 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr. 83195/2021 al Directiei Patrimoniu 

 Potrivit  prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, art.1167-1179 din Codul Civil 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 

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

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

  
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  
 
1- modificarea contractului de închiriere nr.6898/17.08.2011, încheiat între SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL și SC Accesorii Subansamble și Piese Auto SRL, în sensul înlocuirii părții contractuale cu SC 
Diva Accesorii și Subansamble Auto SRL, ca urmare a divizării societății. 
2- împuternicirea administratorului SC Piețe și Târguri Craiova SRL să semneze actul adiţional de 
modificare al contractului de închiriere prevazut la punctul 1. 
  
 
          
              Director Executiv,                                              Intocmit, 

              Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                  
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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