
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                              

                                                                                            
PROIECT                                                     
                                 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion 

Bărnuţiu, nr.36 
 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
Având în vedere raportul nr.19280/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin care 

se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 având ca obiect 
spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006, republicată, privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, modificată şi completată, 
art.1167-1179, art.1810 Cod Civil; 

 În temeiul art.36, alin.2 lit.c coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, 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 modificarea contractului de închiriere nr.69251/30.07.2007 având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, în suprafaţă utilă de 150,61 mp., situat în 
municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36, în sensul înlocuirii părţii 
contractante Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Dolj, cu Partidul Alianţa 
Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Dolj. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere 
nr.69251/2007 identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere  nr.69251/2007. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.327/2007 referitoare la repartizarea spaţiului cu 
destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
           VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 

                         Mihail GENOIU 
 



 

 

 Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 19280/13.02.2017                                                                                                                     
                     SE APROBĂ, 
                 Pt.  PRIMAR 

                 Viceprimar 

                                                                                                                 MIHAIL  GENOIU 

 

 

 

                                                                       R A P O R T , 
 
 
 
        Având în vedere fuziunea prin contopire a Partidului Conservator cu Partidul Liberal 
Reformator, prin cererea nr.213210/29.12.2016 înregistrată la Primaria Municipiului Craiova, 
Partidul Alianţa Liberalilor  şi Democraţilor-ALDE –  Filiala Judeţeană Dolj solicită realizarea  
contractului de inchiriere pentru spaţiul cu destinatia de sediu situat în Craiova, str. Simion 
Barnuţiu nr. 36 .  
În sensul solicitării  precizăm următoarele: 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Munipicipiului Craiova nr.327/2007, prin  
care s-a aprobat repartizarea către Partidul Conservator Filiala Judeţeană Dolj a spaţiului cu 
destinaţia de sediu, în suprafaţă utilă de 150,61 mp, situat în municipiul Craiova, str. Simion 
Bărnuţiu, nr.36, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 69251/30.07.2007, a cărui 
valabilitate a expirat la data de 01.08.2010. 
   În baza Hotărârii nr. 81/2011 a fost prelungită durata închirierii cu 3 ani,de la data de  
01.08.2010 până la data de 01.08.2013, pe cale de consecinţă încheindu-se Actul Adiţional nr.1 
la contractul de închiriere nr. 69251/30.07.2007. 
  Ulterior a fost adoptată Hotărârea nr.474/29.08.2013 prin care Consiliului Local al  
Municipiului Craiova a aprobat prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractului de 
închiriere nr.69251/2007 drept pentru care a fost încheiat Actul Adiţional nr.2. 
    Contractul de închiriere nr. 69251/30.07.2007 aşa cum a fost prelungit prin cele două acte   
adiţionale a ajuns  la termen la data de 01.08.2016  iar beneficiarul spaţiului  şi-a îndeplinit 
obligaţia contractuală referitoare la  plata chiriei, neînregistrând debite restante la data de 
28.12.2016, fapt confirmat prin Certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi 
alte venituri ale bugetului local  nr.948242 emis de Direcţia Impozite şi Taxe.  
 Având în vedere dispoziţiile art. 1810 din Noul Cod Civil, în situaţia în care după îndeplinirea 
termenului, locatarul continuă să deţină bunul ce a făcut obiectul contractului şi să îşi 
îndeplinească obligaţiile, manifestându-şi interesul de a continua locaţiunea, începând cu data 
de 01.08.2016 se consideră că a operat tacita relocaţiune. 
  Spatiul mentionat mai sus este compus din : construcţie cu intrare separată, regim de înăltime  
parter,  cu o suprafata utila de 102,47 mp şi dependinţe cu o suprafaţă utilă de 48,14 mp. Spaţiul 
face parte din imobilul situat în Craiova, str Simion Bărnuţiu, nr.36 ce apartine domeniului 
public al municipiului Craiova fiind identificat la poziţia 6 , Anexa 2 din HG nr.141/2008 



 

 

privind modificarea si completarea HG nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al 
municipiului Craiova.  
      Ţinând cont de  cererea nr.213210/29.12.2016 formulată de  Partidul Alianţa Liberalilor  şi 
Democraţilor-ALDE –  Filiala Judeţeană Dolj,ca  partid   înregistrat şi consemnat în Registrul 
Partidelor Politice rezultat din fuziunea prin contopire a Partidului Conservator şi a Partidului 
Liberal Reformator  precum şi menţiunile cuprinse în Extrasul din Registrul Partidelor Politice-
Legea nr.14/2003  referitoare la radierea din registrul partidelor politice a partidelor care au 
procedat la comasare, respectiv Partidul Conservator şi a Partidului Reformator ,este necesar a 
se modifica  contractul de închiriere nr. 69251/30.07.2007 în sensul înlocuirii părţii 
contractante Partidul Conservator -Filiala Judeţeană Dolj  cu  Partidul Alianţa Liberalilor  şi 
Democraţilor –ALDE  Filiala Judeţeană Dolj  precum şi prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a 
duratei contractului de închiriere nr.69251/2007.  
    
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu  prevederile  Legii nr.334/2006,republicătă, 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, modificată şi 
completată, art.1167- 1179, art.1810 din Noul Cod Civil,  în temeiul  art.36,alin.2 lit.c, 
coroborat cu alin.5,lit.a, art.61,alin.2 şi art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001  republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare propunem spre 
aprobare  Consiliului Local al  Municipiului Craiova : 
     1.Modificarea  contractului de închiriere nr. 69251/30.07.2007 având ca obiect spaţiul cu  
destinaţia de sediu, în suprafaţă utilă de 150,61mp, situat în municipiul Craiova, str.Simion 
Bărnuţiu, nr.36, în sensul înlocuirii părţii contractante  Partidul Conservator – Filiala Judeţeană 
Dolj cu  Partidul Alianţa Liberalilor  şi Democraţilor -ALDE–  Filiala Judeţeană Dolj. 
   2.Prelungirea, pe o perioada de 4 ani,a duratei contractului de închiriere nr. 69251/30.07.2007 
încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi Partidul Alianţa Liberalilor  şi 
Democraţilor –  Filiala Judeţeană Dolj având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, în 
suprafaţă utilă de 150,61 mp, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36 . 
   3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de închiriere nr. 69251/30.07.2007  . 
  4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.327/2007.      
                                                      
             Director executiv,                                                            Avizat de legalitate,                     
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.jur. Isabela Cruceru 
                                                                                                                                            
                                                               
          Întocmit,                                                                                                               
               cons. Silvia Nănău                             
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