
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT    
 

             HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.187/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiect 

terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.George 
Enescu-zona bl.39 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 

29.10.2015; 
         Având în vedere raportul nr.154754/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona 
bl.39;  
          În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 şi art. 141 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii 
nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlul 
IX Capitolul V – Contractul de locaţiune şi art. 2 alin 1. Lit. c din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin1, 
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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 16 mp., aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39, până la data de 
31.10.2019. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Chiria pentru terenul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la 
art.1, se va stabili conform hotărârilor privind impozitele şi taxele locale,  
adoptate în acest sens. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi nr.376/2005. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
S.C. Corianc S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
               INIŢIATOR,   AVIZAT, 

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



   

  
Municipiul Craiova 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  Se aprobă, 
 Direcţia Patrimoniu                                                                          Primar 
 Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici                      Lia Olguta Vasilescu                 
 Nr. 154754/19.10. 2015 
                                                 
 
 
                                                          RAPORT 

  privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.187/2005 
incheiat cu S.C. Corianc S.R.L 

 
   Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005 si 
nr.486/2010, s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de închiriere cu diverse  
persoane fizice /juridice pentru terenurile aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestării servicii pe o perioada de 5 ani. 
        Prin cererea inregistrată sub nr.151369/2015, titularul contractului nr.187/2005 
S.C. Corianc S.R.L, solicită prelungirea duratei contractului de inchiriere. 
     Titularul contractului respectă prevederilor H.C.L. nr. 846/2013 privind aprobarea 
Regulamentului Local referitor la conditiile de amplasare a constructiilor cu caracter 
provizoriu.  S.C. Corianc S.R.L a avut o conduită contractuală de exceptie, a achitat 
datoriile către autoritatea locală conform clauzelor stabilite prin contractul de inchiriere.            
      Faţă de cele menţionate şi  în conformitate cu  art. 136 alin. 1 şi art. 141 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, în temeiul Legii 
nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlul 
IX Capitolul V – Contractul de locaţiune,  art. 136 alin. 1 şi art. 141 din O.G.şi art. 2 
alin 1 lit c din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 precum şi art.36 alin.2 
lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.123 şi art.61 alin.2 din Legea 
215/2001, republicată privind Administraţia publică locală, propunem spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

−  Prelungirea  duratei contractului de închiriere până la data de  31.10.2019; 
−    Stabilirea chiriei pentru terenul ocupat în funcţie de Hotărârile Consiliului Local     

privind impozitele şi taxele locale; 
− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 

contractul de închiriere. 
 
 
                        Director Executiv                                                             Sef Serviciu 
             Cons. Jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                          Gabriel Smaranda    
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