
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  PROIECT 

            HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 

 Având în vedere raportul nr.35051/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;      
          În conformitate cu prevederile art.5, lit.b şi art.59 alin.1, 2 şi 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865, art.872 din Noul cod Civil;  
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată; 
          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 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea 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., după cum urmează: 

            a) se completează anexa nr.1 cu bunurile identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

            b) se completează art.3 cu un nou alin.2, care va avea următorul conţinut: 
           “ 3.2. Plata redevenţei se va efectua în două tranşe egale, astfel: 
             - tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie) - până la 31 martie a fiecărui an; 

 - tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie) - până la 30 septembrie a fiecărui an, în 
contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare - 4417214.” 

Art.3. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului 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, nr.147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
nr.495/2015 referitoare la concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.23/2016. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.35051/20.03.2017 

 
                    SE APROBĂ, 
             Pt.PRIMAR 
             VICEPRIMAR 

                   Mihail Genoiu 
 
 
 
 

         R A P O R T ,     
                                                                          
 

 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.  
 Prin adresa înregistrată sub nr. 11799 / 21.01.2016, SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL a comunicat acordul cu privire la preluarea bunului cu denumirea 
Piaţa Brestei din exploatarea acesteia în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. Pe cale de consecinţă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
a adoptat Hotărârea nr.23/2016 prin care s-a aprobat preluarea acestui bun în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova. Bunul cu denumirea Piaţa 
Brestei cât şi terenul aferent , concesionate către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
figurează în evidenţa financiar contabilă a Primăriei Municipiului Craiova ca 
mijloace fixe cu număr de inventar 12007933 şi valoare de 214.516,40 lei 
reevaluată la 30.12.2015,respectiv nr.42002194 cu valoare de 463.720,32 lei aşa 
cum se precizează în Anexa la prezentul raport.  
 Prin adresa nr. 62 / 28.02.2017 S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 
înaintează în vederea înregistrării raportul cu nr.4332 / 2017 privind aprobarea 
transmiterii în concesiune a Pieţei Brestei în perioada 10.04.2017-18.04.2017,în 
vederea organizării activităţii de sacrificare miei cu ocazia Sărbătorilor de Paşte. 
 Pentru toate bunurile transmise în concesiune, în contractul de concesiune 
înregistrat sub  numărul 4487/2012 s-a consemnat o redevenţă în cuantum de 101936 
lei/lună,cu posibilitatea renegocierii anuale în funcţie de situaţia bunurilor care fac 
obiectul contractul de concesiune .Având în vedere prevederile art.467 din Legea 
nr.227/2016 privind Codul fiscal actualizat, şi  anume ” Impozitul pe teren se plăteşte 
anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv „ 
se propune alinierea plăţii redevenţei la aceste prevederi după cum urmează: 
    -tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie)-până la 31 martie a fiecărui an 
             -tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie)-până la 30 septembrie a fiecărui an  
 
 



   

 
 

În raport de solicitarea privind aprobarea modificării contractului de concesiune 
încheiat între  Municipiul Craiova şi  SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL în sensul  dării în 
exploatare a  bunului cu denumirea Piaţa Brestei, se va stabili ulterior şi nivelul 
redevenţei  ceea ce va presupune  şi modificarea în mod corespunzător a  redevenţei 
stabilită prin contractul de concesiune. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art.5, lit.b şi art.59 alin.1,2 
şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865,art.872 
din Noul cod Civil  şi potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.24/2011 referitoare la  reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova   în societate comercială cu denumirea de S.C. Pieţe  şi Târguri 
Craiova S.R.L, şi  în temeiul  art.36, alin2, lit.c coroborat cu alin 5,lit.a şi b, art 123   din 
Legea nr. 215/2001 ,republicată,privind  administraţia  publică locală   propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

 1. Concesionarea către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, identificate în Anexa la prezentul raport. 

2. Pe data prezentei se  modifică  în mod corespunzător  art.1, din contractul de 
concesiune 4487/2012  încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi  SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. având ca obiect bunurile care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin   Hotărârârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 

3. Modificarea prin completare a art.3 cu alin.2 din contractul de concesiune,care va 
avea următorul conţinut: 

         

           3.2 Plata redevenţei se va efectua în două tranşe egale astfel: 

             -tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie)-până la 31 martie a fiecărui an 

             -tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie)-până la 30 septembrie a fiecărui an în 
contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare - 4417214. 

4.    Împuternicirea  Primarului Municipiului Craiova    să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune 4487/2012  încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi  SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

5.  Modificarea  în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 
Craiova  nr.397/2011,referitoare la aprobarea contractului de concesiune, HCL 
nr.147/1999 referitoare la înventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, HCL nr.495/2015 referitoare la concesionarea unor bunuri. 

6.   Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.23/2016. 
 
       Director Executiv,         Întocmit,                             
              Cristian Ionuţ Gâlea                                          Insp.Diţoiu Luiza               
                                                                                                                                       
          Vizat de legalitate, 
             Cons jur.Isabela Cruceru 
          



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ANEXA LA HOTĂRÂRE 
 
 
Nr.crt Denumire mijloc fix Număr de inventar Valoare de inventar 

PMC (lei) 

1. Piaţa Brestei,str.Brestei,nr.142 A 12007933 214.516,40 

2. Teren Piaţa Brestei-980 mp din care 

780 mp aferenţi construcţiei 

42002194 463.720,32 
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