
MUNICIPIUL  CRAIOVA   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 

           
 

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

terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 

producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova 

 

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

30.08.2012; 

Având în vedere raportul nr.107679/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 

se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri 

ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 

servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 

şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1.  Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 

spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 

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 prelungire 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, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU  

Serviciul Administrarea şi Evidenţa Patrimoniului Public şi Privat, a Contractelor şi Autorizărilor 

Nr.  107679/23.08.2012 

                                                                                                                        

                  SE APROBA, 

                                                                                                    PRIMAR                                                                                                  

            Lia Olguţa Vasilescu  

    

               RAPORT 

 

  Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 

40/14.08.2012, SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a înaintat raportul  

înregistrat sub nr. 13366/14.08.2012, prin care solicită Consiliului Local al 

municipiului Craiova aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere încheiate 

între SC  PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agenţii economici ce deţin 

contracte de închiriere care au expirat.  

 Prin HCL 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. 

 Potrivit art.9 din aceeaşi Hotărâre SC „Pieţe şi Târguri Craiova”SRL 

preia bunurile aflate în patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 

Târgurilor, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data 

preluării. 

 Prin adresa mai sus menţionată,  PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL 

comunică faptul că pana in prezent  au expirat  contractele de închiriere 

pentru spatii comerciale/terenurile din pietele Municipiului Craiova 

prezentate in anexa nr 1  ,fapt pentru care se propune aprobarea prelungirii 

duratei acestor contracte pe o perioada de 2 ani, intrucat agentii economici 

ale caror contracte sunt propuse la prelungire sunt buni platnici, chiriaşii 

fiind de bună credinţă respectandu-si obligaţiile contractuale, iar pe de altă 

parte, prin prelungirea contractelor de inchiriere se asigură o continuitate în 

colectarea veniturilor din chirii . 

 Agentii economici prezentati in anexa 1 si contractele de inchiriere 

detinute de acestia sunt următoarele: 
- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12581/2012, 

PFA ALAMITA IONUT CATALIN a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.3612/04.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

9,12 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 19,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 



Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresele înregistrate la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12658/01.08.2012, II ARPEZEANU ALINA CLAUDIA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13530/26.11.2010 si a contractului de inchiriere 

5416/14.06.2011. Contractul 13530/26.11.2010 a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă 

de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 10,R1 având la bază Hotararea Consiliului 

Local Municipal Craiova 358/2010. 

Contractul 54160/14.06.2011 a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,36 mp situat 

în Targul 1 Mai , poziţia 11,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 

86/2011 Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

 Conform fişelor de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna iulie 2012. 

-  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12578/2012, 

PFA BARBU EMILIA a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.13496/26.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 32 mp situat 

în Targul 1 Mai , sector cauciucuri având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12609/2012, 

PFA BARBOSU ION a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.13264/19.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,00 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia R4,poz 20 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12433/2012, 

PFA BARBULESCU ANDREI GHEORGHE a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13128/26.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 15,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 5,R3 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12665/2012, 

PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.5481/15.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

6,30 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 8,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12664/2012, 

PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.5482/15.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

9,09 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 7,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 



la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12663/2012, 

PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.13501/26.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 8,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5275/16.03.2012, SC BOBCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4144/05.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de  16 

mp situat în Piaţa CENTRALA,poziţia 111, având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova 190/2008. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat 

la data de 03.08.2011. Conform fişei de cont prezentate,agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5275/16.03.2012, SC BOBCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.2205/31.05.2007 .Contractul de inchiriere 2205/31.05.2007 a fost prelungit   

pana la data de 03.08.2011 prin actul aditional nr 9448/30.07.2010,conform HCLM 

158/2010 . Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de  14 mp situat în Piaţa 

CENTRALA, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 190/2008. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 03.08.2011. 

Conform fişei de cont prezentate,agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei 

pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12558/2012, 

CALINESCU  VERGINIA PFA a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.14761/20.12.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia 13,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

13423/13.12.2011, S.C. DAGRAMS  SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4453/18.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

42,39 mp situat în Piaţa CENTRALA , poziţia 61, având la bază Hotararea Consiliului 

Local Municipal Craiova  258/2008. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a 

expirat la data de 01.11.2011. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL ,sub nr. 

9780/15.06.2012, S.C. DOLUCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr. 4808/04.08.2009. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

29,03 mp situat în Piaţa ROVINE , poziţia 2, având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  296/2009. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expira 

la data de 21.07.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iunie  2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8335/14.05.2012, S.C. EREXIM   SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4807/04.08.2009. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 



15,85 mp situat în Piaţa VALEA ROSIE , poziţia 83, având la bază Hotararea Consiliului 

Local Municipal Craiova  296/2009. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a 

a expirat la data de 24.05.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

-  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12360/25.07.2012, S.C. EFLY   SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.11033/05.07.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

45,10 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 8L,R5 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a 

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

-  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12657/01.08.2012, S.C. EMIOT ELCOM   SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13638/29.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 20 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 31,R4 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a a expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 12802/2012, 

SC FLORISCARD IMPEX SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.5955/21.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,62 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia 6,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova 86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12792/2012,IF GIUREA ELENA a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.13633/29.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 15,00 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia25 ,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12683/01.08.2012,IF GAVRILA MARIA SI STEFANITA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13489/26.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 2 ,R1 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12423/2012,II MOSOIU A.ION a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.7403/20.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 18,67 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia 2 ,R5 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12422/2012,II MOSOIU A.ION a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.7406/20.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 23,27 mp 



situat în Targul 1 Mai , poziţia 5 ,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12961/2012,SC NINJA IMPEX SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.13490/26.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9 

mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 1 ,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12554/2012,IF OLTEANU G.MARIAN a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr. 5957/21.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

9,54 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 12 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12961/2012,SC OVISTAR SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.14469/14.12.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 15 mp situat 

în Targul 1 Mai , poziţia 6 ,R3 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12914/2012,II PARGHEL SORIN a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.3767/06.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9,21 mp 

situat în Targul 1 Mai , poziţia 20 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12796/2012,IF PAULOVICI MARIANA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4043/11.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

10,32 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 1 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12797/2012,IF PAULOVICI MARIANA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4042/11.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

7,80 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 2 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12759/2012,PERJU CONSTANTA PFA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.6788/10.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 



9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 6 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12795/2012,PFA POPA CONSTANTA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.13666/30.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9 

mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 16 ,R2 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12958/07.08.2012, IF PADEANU NICOLAE SI MARIA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr. 6251/05.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 10,87 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 16,R1 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a a expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

-  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

11488/11.07.2012, S.C. PRESTISSIMO   SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.12753/04.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

25 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 54,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a 

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12896/2012,PFA ROBU E. ADRIAN a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.13640/29.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 3 ,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12524/2012,PFA SANDU A I VIOREL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.13633/29.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

36 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 3 ,SECTOR CAUCIUCURI având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12608/2012,II SAVA V.NICUSOR a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.3761/06.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

10,08 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 19 ,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

6641/06.04.2012, S.C. STAR SERV BIROTICA SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4606/27.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în 

suprafaţă de 12,10 mp situat în Piaţa CENTRALA , poziţia C18,poz35, având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 263/2008. Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere a expirat la data de 20.08.2011. Conform fişei de cont 

prezentate ,  agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 

2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5091/13.03.2012, S.C. STELCIP SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.1224/04.03.2009. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 

12,53 mp situat în Piata CENTRALA, poziţia C19,poz37, având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  263/2008. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a expirat la data de 04.03.2012. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iunie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

11112/06.07.2012, S.C. SPIRY 88 SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.3745/05.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de  

21,73 mp situat în Targ 1 Mai  , R 4 ,poziţia 35, având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  86 /2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere  expira 

la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iunie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12916/2012,IF TECU ANGELICA a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.14025/09.12.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 

15,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 37 ,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12559/2012,PFA TRICA MARIA MAGDALENA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.5953/21.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 10,27 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 5 ,R1 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12582/2012,IF TOMITA MIHAELA AURELIA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13263/19.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 20,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 33 ,R4 având la bază Hotararea 

Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

10773/2012,SC TOPOSOS SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.4622/28.07.2009. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 25,56 mp 

situat în PIATA VECHE , poziţia 8, Releveu C1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  253/2009. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  



expirat la data de 28.07.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

          

  

 Faţă de cele prezentate, potrivit  Legii nr. 213/1998, privind bunurile 

proprietatea publică, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

coroborat cu prevederile art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova urmatoarele: 

  

- Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de 2 ani pentru spatiile si 

terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii 

comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele municipiului 

Craiova,prevazute in anexa 1. 

- Împuternicirea Administratorului pentru semnarea actelor adiţionale la contractele 

de închiriere.         
 

 

 

           

           Director Executiv,         Şef Serviciu, 

 Adriana Cîmpeanu        Mirel Bontea                                                                                                      
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Raport privind propunerea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate intre 

Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova actual SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL si agentii economici ce detin  contracte de inchiriere ce 

au expirat  

 

Prin HCL 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. 

 Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului Craiova 

situate in piete si targuri   au fost transmise in concesiune catre SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL ,conform contractului  inregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub 

nr 4487/12.01.2012 si la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 

1161/12.01.2012. 

Obiectul principal de activitate al societatii il constituie inchirierea si 

subinchirierea bunurilor proprii si inchiriate,iar, in acest sens are in derulare contracte de 

inchiriere cu agentii economici ce desfasoara activitati comerciale in piete .   

Pana in prezent  au expirat  contractele de închiriere pentru spatii 

comerciale/terenurile din pietele Municipiului Craiova prezentate in anexa nr 1  ,fapt 

pentru care propunem Consiliul Local al Municipiului Craiova aprobarea prelungirii 

duratei acestor contracte pe o perioada de 2 ani , intrucat agentii economici ale caror 

contracte sunt propuse la prelungire sunt buni platnici, chiriaşii fiind de bună credinţă 

respectandu-si obligaţiile contractuale, iar pe de altă parte, prin prelungirea contractelor 

de inchiriere se asigură o continuitate în colectarea veniturilor din chirii . 



Propunerea noastra este intemeiata si de faptul ca beneficiarii intentioneaza 

continuarea raporturilor contractuale,depunand in acest sens cereri catre SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL prin care au solicitat prelungirea contractelor  ,iar potrivit  

art 19 din contractele de inchiriere care s-au incheiat intre Serviciul Public Administratia 

Pietelor si Targurilor Craiova actual SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si agentii 

economici din anexa 1 se pot prelungi prin act aditional numai prin hotarare a Consiliului 

Local Municipal Craiova .  

In continuare vom prezenta pe scurt agentii economici prezentati in anexa 1 si 

contractele de inchiriere detinute de acestia : 

1. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12581/2012, PFA ALAMITA IONUT CATALIN a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.3612/04.05.2011. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9,12 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 19,R2 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

2. Prin adresele înregistrate la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12658/01.08.2012, II ARPEZEANU ALINA CLAUDIA a  solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr.13530/26.11.2010 si a 

contractului de inchiriere 5416/14.06.2011. Contractul 13530/26.11.2010 a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 

10,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 358/2010. 

Contractul 54160/14.06.2011 a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,36 

mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 11,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova 86/2011 Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  

expirat la data de 01.08.2012. 

 Conform fişelor de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 



3.  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12578/2012, PFA BARBU EMILIA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13496/26.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 32 mp situat în Targul 1 Mai , sector cauciucuri 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

4. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12609/2012, PFA BARBOSU ION a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.13264/19.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 10,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia R4,poz 20 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

5. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12433/2012, PFA BARBULESCU ANDREI GHEORGHE a  solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr.13128/26.11.2010. Contractul 

a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 15,00 mp situat în Targul 1 Mai , 

poziţia 5,R3 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

6. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12665/2012, PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.5481/15.06.2011. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 6,30 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 8,R2 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. 



Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

7. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12664/2012, PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.5482/15.06.2011. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9,09 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 7,R1 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

8. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12663/2012, PFA BITINA NICOLETA GABRIELA a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.13501/26.11.2010. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 

8,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

9. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5275/16.03.2012, SC BOBCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4144/05.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de  16 mp situat în Piaţa CENTRALA,poziţia 111, având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 190/2008. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 03.08.2011. 

Conform fişei de cont prezentate,agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

10. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5275/16.03.2012, SC BOBCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei 



contractului de închiriere nr.2205/31.05.2007 .Contractul de inchiriere 

2205/31.05.2007 a fost prelungit   pana la data de 03.08.2011 prin actul 

aditional nr 9448/30.07.2010,conform HCLM 158/2010 . Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de  14 mp situat în Piaţa CENTRALA, 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 190/2008. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 

03.08.2011. Conform fişei de cont prezentate,agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

11. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12558/2012, CALINESCU  VERGINIA PFA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.14761/20.12.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 13,R2 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

12. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

13423/13.12.2011, S.C. DAGRAMS  SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4453/18.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 42,39 mp situat în Piaţa CENTRALA , poziţia 61, 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  258/2008. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 

01.11.2011. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

13. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL ,sub nr. 

9780/15.06.2012, S.C. DOLUCY COM SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr. 4808/04.08.2009. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 29,03 mp situat în Piaţa ROVINE , poziţia 2, având la 

bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  296/2009. Perioada de 



valabilitate a contractului de închiriere a expira la data de 21.07.2012. Conform 

fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna iunie  2012. 

14. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8335/14.05.2012, S.C. EREXIM   SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4807/04.08.2009. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 15,85 mp situat în Piaţa VALEA ROSIE , poziţia 83, 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  296/2009. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a expirat la data de 

24.05.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

15.  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12360/25.07.2012, S.C. EFLY   SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.11033/05.07.2012. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 45,10 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 8L,R5 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

16.  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12657/01.08.2012, S.C. EMIOT ELCOM   SRL a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.13638/29.11.2010. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 20 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 

31,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a expirat la 

data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

17. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12802/2012, SC FLORISCARD IMPEX SRL a  solicitat prelungirea duratei 



contractului de închiriere nr.5955/21.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 10,62 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 6,R1 având la 

bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

18. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12792/2012,IF GIUREA ELENA a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.13633/29.11.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 15,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia25 ,R4 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

19. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12683/01.08.2012,IF GAVRILA MARIA SI STEFANITA a  solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr.13489/26.11.2010. Contractul 

a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , 

poziţia 2 ,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data 

de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

20. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12423/2012,II MOSOIU A.ION a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.7403/20.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 18,67 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 2 ,R5 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 



Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

21. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12422/2012,II MOSOIU A.ION a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.7406/20.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 23,27 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 5 ,R1 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

22. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12961/2012,SC NINJA IMPEX SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13490/26.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 1 ,R1 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

23. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12554/2012,IF OLTEANU G.MARIAN a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr. 5957/21.06.2011. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 9,54 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 12 ,R2 având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

24. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12961/2012,SC OVISTAR SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.14469/14.12.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 



suprafaţă de 15 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 6 ,R3 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

25. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12914/2012,II PARGHEL SORIN a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.3767/06.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 9,21 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 20 ,R2 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

26. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12796/2012,IF PAULOVICI MARIANA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4043/11.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 10,32 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 1 ,R2 având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

27. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12797/2012,IF PAULOVICI MARIANA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.4042/11.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 7,80 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 2 ,R2 având la 

bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 



28. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12759/2012,PERJU CONSTANTA PFA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.6788/10.04.2012. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 6 ,R2 având la 

bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

29. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12795/2012,PFA POPA CONSTANTA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13666/30.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 16 ,R2 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

30. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12958/07.08.2012, IF PADEANU NICOLAE SI MARIA a  solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 6251/05.04.2012. Contractul a 

fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,87 mp situat în Targul 1 Mai , 

poziţia 16,R1 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

86/2011. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a expirat la 

data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

31.  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

11488/11.07.2012, S.C. PRESTISSIMO   SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.12753/04.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 25 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 54,R4 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 



Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a a expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

32. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12896/2012,PFA ROBU E. ADRIAN a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13640/29.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 9,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 3 ,R1 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

33. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12524/2012,PFA SANDU A I VIOREL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.13633/29.11.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 36 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 3 

,SECTOR CAUCIUCURI având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova  358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate 

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 

2012. 

34. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12608/2012,II SAVA V.NICUSOR a  solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.3761/06.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 10,08 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 19 ,R4 având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

 



35. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

6641/06.04.2012, S.C. STAR SERV BIROTICA SRL a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.4606/27.11.2008. Contractul a fost încheiat 

pentru un spatiu în suprafaţă de 12,10 mp situat în Piaţa CENTRALA , poziţia 

C18,poz35, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 

263/2008. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la 

data de 20.08.2011. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

36. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

5091/13.03.2012, S.C. STELCIP SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.1224/04.03.2009. Contractul a fost încheiat pentru 

un spatiu în suprafaţă de 12,53 mp situat în Piata CENTRALA, poziţia 

C19,poz37, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

263/2008. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la 

data de 04.03.2012. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iunie 2012. 

37. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

11112/06.07.2012, S.C. SPIRY 88 SRL a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.3745/05.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru 

un teren în suprafaţă de  21,73 mp situat în Targ 1 Mai  , R 4 ,poziţia 35, având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86 /2011. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere  expira la data de 01.08.2012. 

Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iunie 2012. 

38. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12916/2012,IF TECU ANGELICA a  solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.14025/09.12.2010. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 15,00 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 37 ,R4 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  358/2010. 



Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

39. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12559/2012,PFA TRICA MARIA MAGDALENA a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.5953/21.06.2011. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 10,27 mp situat în Targul 1 Mai , poziţia 5 ,R1 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  86/2011. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

40. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

12582/2012,IF TOMITA MIHAELA AURELIA a  solicitat prelungirea 

duratei contractului de închiriere nr.13263/19.11.2010. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 20,00 mp situat în Targul 1 Mai , 

poziţia 33 ,R4 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

358/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la 

data de 01.08.2012. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

41. Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

10773/2012,SC TOPOSOS SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.4622/28.07.2009. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 25,56 mp situat în PIATA VECHE , poziţia 8 ,Releveu C1 având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  253/2009. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 28.07.2012. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna iulie 2012. 

 Faţă de cele prezentate in conformitate cu prevederile  Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 



ulterioare si a prevederilor Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 

privind Codul Civil ,Cartea a Va. Despre obligaţii, art. 1167-1179 prin care se precizeaza 

-contractul reprezinta legea intre parti, acestea fiind libere sa incheie orice contracte şi sa 

determine continutul acestora, în limitele legii, ale ordinii publice şi ale bunelor 

moravuri, propunem spre aprobare : 

 1.Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de 2 ani pentru 

spatiile si terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii 

comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele municipiului 

Craiova,prevazute in anexa 1. 

 2.Imputernicirea administratorului  în vederea semnării actelor adiţionale de 

prelungire a contractelor de închiriere 
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CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE  

PIATA CENTRALA 

 

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data expirarii Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC BOBCY COM 

SRL 

4144 05/11/08 03/08/11 16,00 mp 111 

2)  SC BOBCY COM 

SRL 

2205 

AA9448 

31/05/07 

30.07.2010 

03/08/11 14,00 mp - 

3)  SC DAGRAMS 

SRL 

4453 18/11/08  01/11/11 42,39mp 61 

4)  SC STELCIP SRL 1224 04/03/09 04.03.2009 

04.03.2012 

12,53 mp C 19,poz 37 

 

PIATA VALEA ROSIE 

 

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC EREXIM SRL  4807 04/08/09 24.05.2012 15,85 mp 83 

 

PIATA ROVINE 

  

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii 

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC DOLUCY COM 

SRL 

4808 04/08/09 21.07.2012 29,03 mp 2 

 

PIATA VECHE 

  

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC TOPOSOS SRL 4622 28/07/09 28.07.2012 25,56 mp 8,Releveu C1 

 

 

TARG DE SAPTAMANA  1 MAI  

 

 



Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

 expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  PFA ALAMITA 

IONUT CATALIN 

3612 04/05/11 01/08/12 9,12 mp Poz 19 , R 2 

2)  II ARPEZEANU 

ALINA CLAUDIA  

13530 26.11.2010  01/08/12 9,00 mp Poz 10, R 1 

3)  II ARPEZEANU 

ALINA CLAUDIA 

5416 14.06.2011 01/08/12 10,36 mp Poz 11,R1 

4)  PFA BARBU 

EMILIA  

13496 26.11.2010 01/08/12 32,00 mp  Sector 

Cauciucuri  

5)  PFA BARBOSU 

ION  

13264 19.11.2010 01/08/12 10,00 mp Poz 20 ,R 4 

6)  PFA 

BARBULESCU 

ANDREI 

GHEORGHE 

13128 26.11.2010 01/08/12 15,00 mp  Poz 5,R 3 

7)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

5481 15.06.2011 01/08/12 6,30 mp Poz 8,R2 

8)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

5482 15.06.2011 01/08/12 9,09 mp Poz 7,R1 

9)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

13501 26.11.2010 01/08/12 9,00 mp Poz 8,R1 

10)  CALINESCU  

VERGINIA PFA 

14761 20/12/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 13,R2 

 

11)  SC EFLY SRL 11033 05/07/12 01/08/12 45,10 mp Poz 8L,R5 

12)  SC EMIOT 

ELCOM SRL 

13638 29/11/2010 01/08/12 20,00 mp Poz 31,R4 

13)  SC FLORISCARD 

IMPEX SRL 

5955 21/06/2011 01/08/12 10,62 mp Poz 6,R1 

14)  IF GAVRILA 

MARIA SI 

STEFANITA 

13489 26/11/2010 01/08/12 9 mp Poz 2,R1 

15)  IF GIUREA 

ELENA 

13633 29/11/10 01/08/12 15,00 mp Poz 25,R4 

16)  II MOSOIU A ION 7403 20.04.2012  01/08/12 18,67 mp Poz 2,R5 

17)  II MOSOIU A ION 7406 20.04.2012  01/08/12 23,27 mp Poz 5,R1 

18)  SC NINJA IMPEX 

SRL 

13490 26.11.2010  01/08/12 9,00 mp Poz 1, R1 

19)  SC OVISTAR SRL  14469 14.12.2010 01/08/12 15,00 mp Poz 6,R3 

20)  IF OLTEANU G 5957 21.06.2011 01/08/12 9,54 mp Poz 12 ,R2 



MARIN 

21)  II PARGHEL 

SORIN  

3767 06/05/11 01/08/12 9,21 mp Poz 20 ,R2 

22)  IF PAULOVICI 

MARIANA  

4043 11/05/11 01/08/12 10,32 mp Poz 1 ,R2 

23)  IF PAULOVICI 

MARIANA  

4042 11/05/11 01/08/12 7,80 mp Poz 2 ,R2 

24)  PERJU E 

CONSTANTA PFA 

6788 10/04/12 01/08/12 9,00 mp Poz.6,R2 

25)  PFA POPA 

CONSTANTA  

13666 30/11/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 16,R2 

26)  IF PADEANU 

NICOLAE SI 

MARIA  

6251 05/04/12 01/08/12 10,87 mp Poz 16 ,R1 

27)  SC PRESTISSIMO 

SRL 

12753 04/11/10 01/08/12 25 mp Poz 54 ,R4 

28)  PFA ROBU E 

ADRIAN  

13640 29/11/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 3,R1 

29)  PFA SANDU A I 

VIOREL 

13633 29.11.2010 01/08/12 36,00 mp Poz 3, Sector 

cauciucuri  

30)  II SAVA 

V.NICUSOR  

3761 06/05/11 01/08/12 10,08 mp Poz 19,R4 

31)  SC SPIRY 88 SRL 3745 05/05/11 01/08/12 21,73 mp 35,R4 

32)  IF TECU 

ANGELICA  

14025 09/12/10 01/08/12 15,00 mp 37,R4 

33)  PFA TRICA 

MARIA 

MAGDALENA 

5953 21/06/2011 01/08/12 10,27 mp 5,R1 

34)  IF TOMITA 

MIHAELA 

AURELIA  

13263 19/11/2010 01/08/12 20,00 mp 33,R4 

 



ANEXA 

 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE  

PIATA CENTRALA 

 

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data expirarii Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC BOBCY COM 

SRL 

4144 05/11/08 03/08/11 16,00 mp 111 

2)  SC BOBCY COM 

SRL 

2205 

AA9448 

31/05/07 

30.07.2010 

03/08/11 14,00 mp - 

3)  SC DAGRAMS 

SRL 

4453 18/11/08  01/11/11 42,39mp 61 

4)  SC STELCIP SRL 1224 04/03/09 04.03.2009 

04.03.2012 

12,53 mp C 19,poz 37 

 

PIATA VALEA ROSIE 

 

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC EREXIM SRL  4807 04/08/09 24.05.2012 15,85 mp 83 

 

PIATA ROVINE 

  

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii 

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC DOLUCY COM 

SRL 

4808 04/08/09 21.07.2012 29,03 mp 2 

 

PIATA VECHE 

  

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  SC TOPOSOS SRL 4622 28/07/09 28.07.2012 25,56 mp 8,Releveu C1 

 

 

TARG DE SAPTAMANA  1 MAI  

 



 

Nr crt  Denumire agent 

economic 

Nr contract 

/Act aditional 

Data  

incheierii  

Data  

 expirarii  

Suprafata 

/mp 

Pozitie 

cadastrala  

1)  PFA ALAMITA 

IONUT CATALIN 

3612 04/05/11 01/08/12 9,12 mp Poz 19 , R 2 

2)  II ARPEZEANU 

ALINA CLAUDIA  

13530 26.11.2010  01/08/12 9,00 mp Poz 10, R 1 

3)  II ARPEZEANU 

ALINA CLAUDIA 

5416 14.06.2011 01/08/12 10,36 mp Poz 11,R1 

4)  PFA BARBU 

EMILIA  

13496 26.11.2010 01/08/12 32,00 mp  Sector 

Cauciucuri  

5)  PFA BARBOSU 

ION  

13264 19.11.2010 01/08/12 10,00 mp Poz 20 ,R 4 

6)  PFA 

BARBULESCU 

ANDREI 

GHEORGHE 

13128 26.11.2010 01/08/12 15,00 mp  Poz 5,R 3 

7)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

5481 15.06.2011 01/08/12 6,30 mp Poz 8,R2 

8)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

5482 15.06.2011 01/08/12 9,09 mp Poz 7,R1 

9)  PFA BITINA 

NICOLETA 

GABRIELA  

13501 26.11.2010 01/08/12 9,00 mp Poz 8,R1 

10)  CALINESCU  

VERGINIA PFA 

14761 20/12/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 13,R2 

 

11)  SC EFLY SRL 11033 05/07/12 01/08/12 45,10 mp Poz 8L,R5 

12)  SC EMIOT 

ELCOM SRL 

13638 29/11/2010 01/08/12 20,00 mp Poz 31,R4 

13)  SC FLORISCARD 

IMPEX SRL 

5955 21/06/2011 01/08/12 10,62 mp Poz 6,R1 

14)  IF GAVRILA 

MARIA SI 

STEFANITA 

13489 26/11/2010 01/08/12 9 mp Poz 2,R1 

15)  IF GIUREA 

ELENA 

13633 29/11/10 01/08/12 15,00 mp Poz 25,R4 

16)  II MOSOIU A ION 7403 20.04.2012  01/08/12 18,67 mp Poz 2,R5 

17)  II MOSOIU A ION 7406 20.04.2012  01/08/12 23,27 mp Poz 5,R1 

18)  SC NINJA IMPEX 

SRL 

13490 26.11.2010  01/08/12 9,00 mp Poz 1, R1 

19)  SC OVISTAR SRL  14469 14.12.2010 01/08/12 15,00 mp Poz 6,R3 



20)  IF OLTEANU G 

MARIN 

5957 21.06.2011 01/08/12 9,54 mp Poz 12 ,R2 

21)  II PARGHEL 

SORIN  

3767 06/05/11 01/08/12 9,21 mp Poz 20 ,R2 

22)  IF PAULOVICI 

MARIANA  

4043 11/05/11 01/08/12 10,32 mp Poz 1 ,R2 

23)  IF PAULOVICI 

MARIANA  

4042 11/05/11 01/08/12 7,80 mp Poz 2 ,R2 

24)  PERJU E 

CONSTANTA PFA 

6788 10/04/12 01/08/12 9,00 mp Poz.6,R2 

25)  PFA POPA 

CONSTANTA  

13666 30/11/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 16,R2 

26)  IF PADEANU 

NICOLAE SI 

MARIA  

6251 05/04/12 01/08/12 10,87 mp Poz 16 ,R1 

27)  SC PRESTISSIMO 

SRL 

12753 04/11/10 01/08/12 25 mp Poz 54 ,R4 

28)  PFA ROBU E 

ADRIAN  

13640 29/11/2010 01/08/12 9,00 mp Poz 3,R1 

29)  PFA SANDU A I 

VIOREL 

13633 29.11.2010 01/08/12 36,00 mp Poz 3, Sector 

cauciucuri  

30)  II SAVA 

V.NICUSOR  

3761 06/05/11 01/08/12 10,08 mp Poz 19,R4 

31)  SC SPIRY 88 SRL 3745 05/05/11 01/08/12 21,73 mp 35,R4 

32)  IF TECU 

ANGELICA  

14025 09/12/10 01/08/12 15,00 mp 37,R4 

33)  PFA TRICA 

MARIA 

MAGDALENA 

5953 21/06/2011 01/08/12 10,27 mp 5,R1 

34)  IF TOMITA 

MIHAELA 

AURELIA  

13263 19/11/2010 01/08/12 20,00 mp 33,R4 
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