
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
           

 

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

aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 
          Având în vedere raportul nr.72946/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului ; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 

01.06.2016, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova 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 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  

Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        

Nr. 72946/________2013                                                                                                              

                                                                                                               Se aprobă 

                                                                                                                PRIMAR 

                                                                                                      Lia Olguţa Vasilescu 

 

Raport 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere  

ce au ca obiect chioşcurile situate în Parcul Tineretului din Craiova 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2010 (anexată) s-a 
aprobat închirierea prin licitaţie publică a chioşcurilor ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului, str. Bucovăţ, nr.124, pentru o perioadă 
de 3 ani. Astfel, în urma licitaţiei organizate în acest scop, printre câştigători s-au aflat 
următoarele persoane fizice, care ulterior au încheiat contracte de închiriere cu  Municipiul 
Craiova, astfel : 

1. ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ SÎRBU V. MARIAN s-a încheiat contractul de 
închiriere nr.1P/2010 pentru chioşcul nr.1 cu suprafaţă utilă de 6,0 mp situat în 
Parcul Tineretului. Durata aprobată pentru încheierea contractului este de 3 ani, 
începând de la data de 15.06.2013 până la 01.06.2013. Prin cererea 
nr.62689/17.04.2013 titularul contractului de închiriere a solicitat prelungirea 
acestuia. 

2. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ŞTEFAN CONSTANTINA VIOLETA s-a 
încheiat contractul de închiriere nr.2P/2010 pentru chioşcul nr.3 cu suprafaţă utilă 
de 6,0 mp situat în Parcul Tineretului. Durata aprobată pentru încheierea 
contractului este de 3 ani, începând de la data de 15.06.2013 până la 01.06.2013. 
Prin cererea nr.62710/17.04.2013 titularul contractului de închiriere a solicitat 
prelungirea acestuia.  

 Menţionăm că, titularii contractelor de închiriere respective, nu au datorii către 
autoritatea locală achitând integral chiria aferentă anului 2013. 



 Chioşcurile ce fac obiectul contractelor de închiriere, mai sus precizate aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova conform anexei 1 la Hotărârea Consiliului 
Local  al Municipiului Craiova nr.526/2009. 

 Prin închirierea acestor chioşcuri se urmăreţte administrarea eficientă a domeniului 
public al municipiului Craiova prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local şi 
asigurarea unor servicii publice, la nivelul normelor europene, desfăşurate în Parcul 
Tineretului. 

 Faţă de cele prezentate mai sus şi ţinând cont de : 

- dispozitiile art. 36 alin.(5) si art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-   şi în conformitate cu art.4 din contractele de închiriere nr.1P/2010 şi nr.2P/2010 -”La 
expirarea perioadei de 3 ani părţile pot decide de comun acord prelungirea contractului prin 
act adişional pentru o perioadă stabilită de acestea, cu renegocierea clauzelor.”  propunem 
spre analiză şi aprobare : 

 - prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute în Anexa la prezentul raport 
pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 01.06.2016; 

 - se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere prezentate în Anexa la 
prezentul raport. 

 

  Director Executiv                                                   Şef  Serviciu 

                  Adriana Cîmpeanu                                              Gabriel Smaranda 

 

                                                                              Avizat pentru legalitate 

                                                                                                  cons. jur. Ionuţ Gâlea  

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 

 

 

 

 Contractele de închiriere ce au ca  

obiect chioşcurile situate în Parcul Tineretului  

din Craiova, propuse pentru prelungire până la 01.06.2016 

 

    

 

 

Nr. 

crt. 

 

Titularul 

contractului de închiriere 

 

Nr.  

contractului  

de închiriere 

 

 

Nr. 

chioşcului 

 

Nr. adresei  

de prelungire 

1 ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 
SÎRBU V. MARIAN 

1P/2010 - 1 - 62689/17.04.2013 

2 ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALĂ 
ŞTEFAN CONSTANTINA 

VIOLETA 

2P/2010 - 3 - 62710/17.04.2013 
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