
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind  încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. asupra a 

trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, situat în Piaţa Centrală a 
Municipiului Craiova, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite 

şi Taxe 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
21.07.2016; 
          Având în vedere raportul nr.118452/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. asupra a trei 
spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, situat în Piaţa Centrală a Municipiului Craiova, în 
vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi Taxe; 
 În conformitate cu prevederile art.5 lit.b şi art.59 alin.1-3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată 
şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007 şi Titlul II- Proprietatea privată, art.555 – 566 din 
Codul Civil; 
         În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a, b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. asupra a 
trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, situat în Piaţa Centrală a Municipiului 
Craiova, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi Taxe, 
identificate în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de 
consecinţă, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la contractul de concesiune 
nr.4487/2012. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să semneze 
actul adiţional de modificare a contractului 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. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la aprobarea 
contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., şi Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul     Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi 
Taxe şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,               AVIZAT, 
             PRIMAR,                 PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU                 Ovidiu MISCHIANU 

 





 

 

 

 

                                                                                             Anexa nr.2  

 

 

 

 

 

Nr 
crt  

Denumirea 
bunului / adresă 

Bunuri ce se preiau în 
administrarea Consiliului Local  

Bunuri ce rămân în 
concesiunea SC Pieţe şi 

Târguri SRL 

1 Spaţiu C22            
str.Calea Bucureşti 

nr.51  

Spaţiu în suprafaţă de 46,33mp şi 

valoare de 53069,71 lei  

Complex    Comercial Piaţa 

nr.inventar 
11000380,suprafaţă de 

137,03mp şi valoare de 
156963,97 lei                                            

2 Spaţiu C23                          
str.Calea Bucureşti 

nr.51 în suprafaţă 

de 35,2 mp 

Spaţiu în suprafaţă de 35,2mp şi 
valoare de 40320,61 lei  

- 

3 Spaţiu C24    str.                        
str.Calea Bucureşti 

nr.51 în suprafaţă 

de 38,49 mp 

Spaţiu în suprafaţă de 38,49mp şi 
valoare de 44089,2 lei  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
    

      

 

 

 

 

                                                        

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
                

                        

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  118452 /      07.2014
                                                                                                                       
                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                              PRIMAR                                                                                                 
                        Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                        
       
 
 
                              RAPORT, 
  
          
       În  Referatul nr. 113216/2016 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe  se precizează faptul că 
sediul din Calea Bucureşti nr.51 nu poate să asigure desfăşurarea în condiţii optime şi de 
siguranţă a tuturor activităţilor specifice direcţiei.Ţinând cont  de problema semnalată şi de 
lucrătorii Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Oltenia  cu ocazia contolului efectuat în anul 
2014,  precum şi de disfuncţionalităţile constatate  de Compartimentul Control Intern este 
imperios necesar luarea primelor  măsuri pentru asigurarea de noi spaţii de desfăşurare a 
activităţilor de registratură şi depozitare documente aferente. În acest sens au fost identificate 3 
locaţii  situate în Piaţa Centrală după cum urmează: spaţiul C22 în suprafaţă de 46,33mp,spaţiul 
C23  în suprafaţă de 35,2mp şi spaţiul C24 în suprafaţă  de 38,49 mp . Avînd în vedere faptul că 
acestea sunt în exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L prin adresa  
nr.101137/05.07.2016  S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  comunică  acordul privind  preluarea  
din exploatare a celor trei spaţii, spaţii care sunt libere ca urmare a faptului că deşi au fost 
organizate licitaţii  în mod repetat nu au fost  închiriate către agenţi economici pentru 
desfăşurarea de activităţi comerciale. 

În raport de cele prezentate mai precizăm următoarele: 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 s-a aprobat încheierea 
contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat 
al Municipiului Craiova, contract ce a fost înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.4487/12.01.2012 şi la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL  sub nr.1161/12.01.2012.  
 Spaţiile propuse a fi preluate  fac parte din  Complexul Comercial Piaţa Centrală  identificat  în 
contractul de concesiune  Anexa nr.2  la poziţia 1 ca bun aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova după cum urmează: 
Nr 
crt  

Denumire mijloc fix  Numar de inventar Valoare de inventar (lei) 

1 Complex Comercial Piaţa 
Centrală 

11000380 276614 

     Bunul   concesionat către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL figurează în  evidenţa  financiar 
contabilă a Primăriei Municipiului Craiova ca mijloc fix cu număr de inventar 11000380  cu 
suprafaţă totală de 257,05 mp şi valoare  de  294.443,49 lei valoare reevaluată la 31.12.2015.   
   Prin preluarea din exploatare a celor trei spaţii  ce sunt componente  ale Complexului 
Comercial Piaţa Centrală ,bunul cu nr.inventar 11000380 rămâne  concesionat la SC Pieţe şi 
Târguri SRL dar se  modifică astfel:suprafaţa de la 257,05 mp la 137,03 mp şi valoarea de 
inventar de la 294.530,82 lei la 156.963,97 lei. 



Cele trei spaţii  vor fi preluate în administrarea Consiliului Local al Municipiului prin raportare  
la suprafaţa şi valoare de inventar după cum urmează: 
- spaţiul C22 în suprafaţă de 46,33mp şi valoare de inventar de 53069,71 lei  
-spaţiul  C23  în suprafaţă de 35,2mp  şi valoare de inventar de 40320,61 lei  
-spaţiul  C24  în suprafaţă de 38,49mp  şi valoare de inventar de 44089,2 lei  
 
 
       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. b şi art. 59 alin 1- 3 din  
OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 
modificată şi completată ,aprobată prin Legea nr.22/2007, şi  Titlul II- Proprietatea privată,  art. 
555-566 din Noul Cod Civil şi 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 alin1 din Legea  nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală , propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

     1.  Încetarea dreptului de concesiune al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L asupa     a trei 
spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală situat în  Piaţa Centrală a  Municipiului 
Craiova şi identificate în Anexele nr.1-2  la  prezentul raport, în vederea amenajării  unor  
puncte  de lucru  ale  Direcţiei Impozite şi Taxe.  

      2..Modificarea Anexei 2 la  contractul  de concesiune nr.4487/2012 conform Anexei nr.2 la 
prezentul raport. 

    3.Împuternicirea Primarului  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional  la 
contractul  de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiului Craiova prin Consiliul 
Local al  Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova S.R.L ., pentru 
prevederile de la punctul 1 din prezentul raport. 
 4 .Modificarea în mod corespunzător a Hotărârîrilor Consiliul Local al Municipiului 
Craiova nr. 397/2011 referitoare la   încheierea contractului de concesiune între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. având ca obiect 
concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova 
şi nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat  al 
Municipiului Craiova  . 
  
 
 
 
 
           Director executiv,                                                                         
   Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Întocmit,                                                                                                      
                            Cons. Silvia Nănău 
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