
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 

situate în Târgul Municipiului Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.178146/2021, raportul nr.181510/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.182692/2021 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei 
contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului 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.1809, atr.1810, art.1167, art.1171 şi 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului 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, 
     Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

                                

  



 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                  
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                             
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                  
Nr. 178146/07.10.2021                                                     

                                                                                                                                                                                                      
 
                       

Referat  de aprobare 
la  Proiectul de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere încheiate  între  

SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în Târgul 
Municipiului Craiova 

 
 

 S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL solicită prin adresa înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 255/01.10.2021, aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere,  
încheiate între SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL și agenții economici ce își desfășoară activitatea în 
Târgul Municipiului Craiova. 
 Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor 
şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, respectiv 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C SALUBRITATE S.R.L. sub 
denumirea SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea 
Bucuresti , nr. 51. 

Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului Craiova, situate in 
piete si targuri, au fost transmise in concesiune catre SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL, 
conform contractului  inregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 si la SC 
PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012. 

Terenurile ale căror contracte sunt propuse pentru prelungire au fost închiriate în anul 2017, 
fiind încheiate contractele de închiriere nr.14726/08.11.2017, nr.14725/08.11.2017, 
nr.14724/08.11.2017, nr. 14727/08.11.2017 și nr.16002/04.12.2017, iar prin cererile înregistrate la SC 
PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL cu  nr. 1041717.09.2021, nr. 10430/20.09.2021 și nr. 
10410/17.09.2021, agenții economici au solicitat prelungirea contractelor de închiriere. 
  Potrivit art.20 din contractele de închiriere care s-au încheiat între  SC Pieţe şi Târguri Craiova 
SRL şi agenţii economici :  ,,Prelungirea contractului de închiriere se face prin act adiţional numai prin 
hotarârea Consiliului Local Municipal Craiova.” 
            Astfel, faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun a se iniţia un proiect  de hotărâre privind  
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, în 
calitate de locator şi agenţii economici ce își desfășoară activitatea în Târgul Municipiului Craiova. 
 
 

Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
  Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                        
 Nr.181510 /13.10.2021                                                                              
 
 
                                                                              
 
 
                 
Raport  privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere încheiate  între SC Pieţe şi 

Târguri Craiova SRL şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în Târgul 
Municipiului Craiova 

 
 

 Prin adresa  înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.255/01.10.2021, 
S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr. 10550/23.09.2021 privind propunerea 
aprobării  prelungirii  contractelor de închiriere încheiate între S.C. PIETE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA S.R.L. şi agenții economici ce desfășoară activități în Târgul Municipiului Craiova, 
identificați în anexă la prezentul raport. 
 Propunerea prelungirii, pe o perioadă de 1 an, a duratei acestor contracte este motivată de 
următoarele considerente:  
 Prin Hotărârea Consiliului Local 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 agenţii economici ce 
desfaşoară activităţi comerciale în pieţele  și târgul din Municipiul Craiova. 
 Terenurile ale căror contracte sunt propuse pentru prelungire au fost închiriate în anul 2017, 
fiind încheiate cu agenții economici contracte de închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil, 
astfe 
 1. Agentul economic SC IMINENT IMPACT SRL deţine contractele de închiriere nr. 
14726/08.11.2017, nr.14725/08.11.2017 și nr.1424/08.11.2017, încheiate între SC IMINENT 
IMPACT SRL  şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la data de 08.11.2017, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017, pentru terenurile în suprafaţă de 
40 mp, 20 mp și 20 mp, situate in Târgul Romanești , zona 3  poziţiile 3,2,1, până la data de 
08.11.2021. Iar  prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 
10410/17.09.2021, agentul economic a solicitat prelungirea contractelor de inchiriere. 
 2.Agentul economic SC POMMES SRL deţine contractul de închiriere nr. 
14727/08.11.2017, încheiat între SC POMMES SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, 
la data de 08.11.2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017, 



pentru terenul în suprafaţă de 40 mp, situat în Târgul Romanești, zona 3, poziția 4, până la data de 
08.11.2021. Iar  prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 
10417/17.09.2021, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
 3. Agentul economic  SC STIMIR SRL deţine contractul de închiriere nr. 16002/04.12.2017, 
încheiat între SC STIMIR SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la data de 04.12.2017, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017, pentru terenul în 
suprafaţă de 100 mp, situat în Târgul Romanești, zona 4, poziția 38, până la data de 04.12.2021. Iar  
prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 10430/20.09.2021, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, menţionează faptul că beneficiarii contractelor 
de închiriere sunt buni platnici, neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la obligaţiile 
datorate bugetului local şi continuă să deţină  în folosinţă spațiile conform contractelor.   
 De asemenea, mai precizează că în situatia în care aceste contracte de închiriere nu ar fi 
prelungite, acest fapt ar avea un impact financiar negativ asupra bugetului SC PIEŢE SI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL, întrucât, în perioada  cuprinsă între organizarea  licitației și până la încheierea 
unor noi contracte de închiriere, nu s-ar mai încasa chirii. 
 Propunerea mai este întemeiată şi de faptul că beneficiarii intenţionează continuarea 
raporturilor contractuale, depunând în acest sens cereri înregistrate la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL, prin care au solicitat prelungirea contractelor, 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.” 
 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, atr.1810, art. 1167,art.1171 
şi art.1179 din  Codul Civil, potrivit Referatului de aprobare nr. 178146/07.10.2021 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.Prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei  contractelor de închiriere ce au ca obiect   
terenurile situate în Târgul Municipiului Craiova, prevazute în Anexa la prezentul raport.  
 2.Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să semneze 
actele adiţionale de prelungire ale contractelor de închiriere prevazute 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:  

 



 
 
                                                                                                                                                                                                   Anexa 
 

CONTRACTE  TERENURI SITUATE ÎN TÂRGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Nr 
crt  

Denumire agent economic Nr contract /Data  Perioada valabilitate  Suprafata  Pozitie cadastrala  

1 SC IMINENT IMPACT SRL 
 

14726/08.11.2017 08.11.2017-08.11.2021 40 mp 3,zona 3 

2 SC IMINENT IMPACT SRL 14725/08.11.2017 08.11.2017-08.11.2021 20 mp 
 

2,zona 3 

3 SC IMINENT IMPACT SRL 14724/08.11.2017 08.11.2017-08.11.2021 20 mp 1,zona 3 
4 SC POMMES SRL 14727/08.11.2017 08.11.2017-08.11.2021 40 mp 4,zona 3 
5 SC STIMIR COM SRL 16002/04.12.2017 04.12.2017-04.12.2021 100 mp 38,zona 4 
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