
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 
          Având în vedere raportul nr.77938/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova;      
          În conformitate cu prevederile art.5, lit. b şi art.59 alin.1-3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007 şi Titlul 
VI-Proprietatea Publică, art.858-875 din Codul Civil;  
           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 preluarea bunului „Alei carosabile-Piaţa Veche”, cu număr de inventar 

12003549 şi a bunului „Alei pietonale-Piaţa Veche”, cu număr de inventar 
1200355, din administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţiile 6 şi 15 din anexa nr.1 la contractul 
de concesiune încheiat 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, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 şi se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

               Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
poziţiilor 3943 şi 3944 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. 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, 
              PRIMAR,          SECRETAR, 
        Lia – Olguţa VASILESCU            Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 77938/ 21 .05. 2013  

 
 
                                                                                                                        
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR          
                                                                                            
      Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                                  
       
 
1                          RAPORT, 
 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al municipiului Craiova şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, modificat 
prin  H.C.L nr. 173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au 
fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Dolj, modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008. 
  Prin HCL 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.62346/16.04.2013, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL   
solicită Consiliului Local aprobarea  modificării contractului de concesiune in sensul 
preluarii bunurilor ce se regăsesc în anexa nr.1(domeniul public) la poziţiile 6,15,82 şi în 
anexa nr.2(domeniul privat) la poziţiile 5-16. În sensul solicitării se precizează că:  
-bunurle “alei carosabile-Piaţa Veche”identificat la poziţia 6 cu număr de inventar 
12003549,alei pietonale-Piaţa Veche”identificat la poziţia 15 cu număr de inventar 
12003550 şi teren-Piaţa Veche”identificat la poziţia 82 cu număr de inventar 42000026 
nu mai pot fi exploatate în mod direct de către  SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL ca şi 
platou agroalimentar. 
-o mare parte a spaţiilor comerciale din  Piaţa Veche au fost transmise prin vânzare către 
persoanele juridice care le deţineau conform Legii nr.550/2002 iar parte din terenurile 
aferente acestora au fost vândute ori concesionate pentru o perioadă de 49 ani . 
-în contractul de concesiune înregistrat sub numărul 4487/2012 s-a consemnat o 
redevenţă pentru toate bunurile transmise în concesiune ,în cuantum de 101936 
lei/lună,cu posibilitatea renegocierii anuale în funcţie de situaţia bunurilor care fac 
obiectul contractul de concesiune . 



 Având în vedere faptul că în prezent nu se mai realizează scopul pentru care cele 
două alei au  fost concesionate, se propune preluarea din exploatarea S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunului “alei carosabile-Piaţa Veche” cu număr de inventar 12003549 identificat la 
poziţia 6  în anexa 1  şi a bunului “alei pietonale-Piaţa Veche” cu număr de inventar 
12003550 ,identificat la poziţia 15  în anexa 1 la contractul de concesiune 
nr.4487/12.01.2012.  
 
 Faţă de cele prezentate şi  in conformitate cu prevederile  art. 5 lit. b şi art. 59 al. 
1, 2, 3 din  OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată şi Titlul VI- Proprietatea Publica  art. 858-
875 Codul Civil şi prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, art. 36, 
alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5 lit. a, art. 123, republicată, cu modificările si 
completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
     modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu 
privire la obiectulul contractului de concesiune nr. 4487/12.01.2012, în sensul  preluării  
bunului “Alei carosabile-Piaţa Veche ”cu număr de inventar 12003549 identificat la 
poziţia 6 în Anexa nr.1 şi a bunului”Alei pietonale-Piaţa Veche” cu număr de inventar 
1200355, identificat la poziţia 15 în Anexa nr.1, din  exploatarea  S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL,în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Craiova . 
      modificarea în mod corespunzător a H.C.L nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 
     direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale,prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj pentru modificarea corespunzătoare a poziţiei 
3943,şi poziţiei 3944 din Anexa nr.2 la Hotărârea  Guvernului nr 141/2008. 
 
 
  Director executiv,   
          Adriana Cîmpeanu                              
               

 
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                     Cons.Silvia Nănău 
 
 
 
 
                                                        Avizat de legalitate, 
                                                         Cons.jur. Ionuţ Gâlea 
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