
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
 

 PROIECT 
 
     

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 
referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 

Având în vedere raportul nr. 78874/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 
referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
în vederea cultivării de legume şi zarzavat;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin.3, art. 123, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.85/2013, după cum urmează: 
a. se completează anexa cu terenurile care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova, închiriate pe o perioadă de 1 an, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat, identificate conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

b. se modifică poziţia 2 din anexă, prin înlocuirea titularului cu Coşoveanu Ivona. 
Art.2.  Se aprobă modificarea poziţiei 14 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.203/2013, în sensul diminuării suprafeţei de teren 
închiriată către Durău Vasile, situat în str.Aleea II Roznov, nr.10, de la suprafaţa de 
357 mp., la 186 mp. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţia 148 din anexa 1 
A a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova.  



 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi Taxe 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.  78874/23.05.2013    
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                            PRIMAR 
                                                                                                    LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT 
 

Prin Hotărârea nr. 522/2007 a Consiliului Local al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, unde la Anexa 1, secţiunea A se regăsesc şi terenurile cultivate cu legume-zarzavat. 

Până la 01.01.1990 aceste terenuri au fost deţinute în baza unor contracte de închiriere încheiate 
cu Primăria Municipiului Craiova pentru tariful de închiriere în cuantum de 1 leu/mp. După anii 1990-
1991, contractele de închiriere au fost denunţate, nemaiîncasându-se niciun fel de chirie. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 33/1993, autoritatea locală a stabilit 
taxa de folosinţă a terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Craiova cultivate cu legume şi 
zarzavat, în cuantum de 125 lei/mp/an. 
În temeiul acestei hotărâri, au fost perfectate contracte de închiriere cu marea majoritate persoanelor 
care foloseau aceste terenuri, restul deşi nu au perfectat contracte de închiriere cu autoritatea locală au 
plătit taxa de folosinţă, eliberându-se în acest sens chitanţe de către Primăria Municipiului Craiova. 

Ulterior, unele dintre contractele de închiriere au fost reînnoite prin acordul părţilor, însă marea 
majoritate au achitat doar contravaloarea taxei de folosinţă fără reînnoirea  contractelor de închiriere. 

 1. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2013 privind modificarea prin completare a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 85/2013 prin care s-a aprobat închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova pentru cultivare legume zarzavat , s-a închiriat către numitul Durău Vasile cu 
domiciliul în Craiova, str. Aleea 2 Roznov , nr.12 ,  un teren în suprafaţă de 357 mp., situat în Craiova, str. 
Aleea II Roznov , nr.10   pentru cultivare legume - zarzavat.  
După emiterea  Hotărârii de Consiliu nr. 203/2013 , numitul Durău Vastică a înaintat către Serviciul 
Patrimoniu , Ordinul Prefectului nr.234/1995 privind stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor situate în intravilanul localităţilor pentru suprafaţa de 159,30mp  , situat în Craiova str. Aleea 
II  Rozov , nr . 10 . 

Prin urmare se impune diminuarea suprafeţei de teren înregistrate în evidenţa domeniului privat 
pentru bunul înregistrat la poziţia 148, anexa 1A , la H.C.L. nr. 522/2007 , sub denumirea Teren str. Aleea 
II Roznov nr. 10 în suprafaţă de 413mp ,cu suprafaţa atribuită prin ordinul Prefectului nr. 234/1995 şi 
modificarea suprafeţei închiriate pentru cultivare legume zarzavat de la  357mp la 186mp rezultaţi în 
urma noii măsurători . 
Totodată precizăm că este necesară modificarea anexei la H.C.L nr. 203/2013 , poz. 14  prin înregistrarea 
corectă a numelui din Durău Vasile în Durău Vastică şi diminuarea suprafeţei de la 357mp la 186mp. 

2.  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013  s-a aprobat închirierea terenurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova pentru cultivare legume zarzavat , s-a închiriat în urma unei 
cereri semnată de solicitant, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 184293/2012 de către  
Coşoveanu Ştefan terenul din strada Nouă nr. 26 , dar la data încheierii contractului s-a constatat că 



 

solicitantul în numele căruia a fost efectuată cererea nu mai era în viaţă , drept urmare este necesară 
modificarea anexei la HCL nr . 85 , poz. 2 , prin rectificare  din Coşoveanu Ştefan în Coşoveanu Ivona.  

3. Prin cererea nr. 64164/2013, Drăgan Mihai  cu domiciliul în Craiova, str. Banadag , nr. 12 , 
solicită închirierea unui  teren în suprafaţă de 200 mp., situat în Craiova, str. Techerghiol nr. 12A  pentru 
cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Techerghiol nr. 12A  cu suprafaţa de  252 mp şi valoare de inventar de 37143 
lei” este identificat la poziţia nr. 226 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 522/2007. 

4. Prin cererea nr. 62608/2013, Ivanov Mitică cu domiciliul în Craiova, str. Razelm  , nr. 1 , solicită 
închirierea unui teren în suprafaţă de 70 mp., situat în Craiova, str. Sinoe  , nr. Fn   pentru cultivare 
legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Craiova, str. Sinoe  , nr. Fn  , cu suprafaţa de  100 mp şi valoare de inventar de 
14034 lei” este identificat la poziţia nr. 223 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 522/2007  şi la poziţia nr. 191 
din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

5. Prin cererea nr. 58441/2013, Zamfirescu Marin  cu domiciliul în Craiova, str. Căprioarei , nr. 63  
solicită închirierea terenului în suprafaţă de 150 mp., situat în Craiova, str. Sinoe , nr. 1 pentru cultivare 
legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat Craiova, str. Sinoe , nr. 1, în suprafaţa de  158 mp şi valoare de inventar de 
23277lei” este identificat la poziţia nr. 225 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 522/2007 şi la poziţia nr. 193 din 
anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

6. Prin cererea nr. 62091/2013, Badea Dinu cu domiciliul în Craiova, str. Aleea I Roznov, Nr. 1 , 
solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 227 mp., situat în Craiova, str. Aleea II Roznov nr. 10 pentru 
cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Aleea II Roznov nr. 10, cu suprafaţa de  413 mp şi valoare de inventar de 40168 
lei” este identificat la poziţia nr. 148 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 522/2007 şi la poziţia nr. 124 din anexa 
nr. 3A  la H.C.L. nr. 35/2010.  
 Faţă de cele prezentate, potrivit  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art. 36,  alin. 2 
lit. c şi alin. 5, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova 
urmatoarele: 

• Se modifică prin completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2013 cu terenuri care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova ,inchiriate pe o perioadă de 1 an în vederea cultivarii de 
legume - zarzavat  ,  cu persoanele identificate în anexă; 
• Se modifică suprafeţa de teren înregistrată în domeniul privat al Municipiului Craiova , poz. 148, 
anexa 1A , la H.C.L. nr. 522/2007 , sub denumirea Teren str. Aleea II Roznov nr. 10 , în suprafaţă de 
413mp prin diminuarea acesteia cu suprafaţa atribuită prin Ordinul Prefectului nr. 234/1995 şi 
modificarea suprafeţei închiriate pentru cultivare legume zarzavat de la  357mp la 186mp rezultaţi în 
urma noii măsurători . 
• modificarea anexei la HCL nr . 85 , poz. 2 , prin rectificare  din Coşoveanu Ştefan în Coşoveanu 
Ivona.  
1 împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi să semneze contractele de închiriere 
pentru terenurile cultivate care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cu persoanele 
prevăzute în anexa  la prezentul raport; 

 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                VIZAT DE LEGALITATE 

    Adriana Cîmpeanu                                                            cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
                        ÎNTOCMIT   



 

                                                                                                       insp. Popescu Cosmin 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Anexa  la Hotărârea 
                           Terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova folosite de persoane fizice pentru  

 
PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ 

 
 

 
 

PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi Prenume Adresa domiciliu Adresa teren Suprafaţa 
mp 

Pozitie 
HCL  

1.  Durău  Vastică Str. Aleea 2 Roznov , nr. 12 Str. Aleea II Roznov , nr. 10 186 522/2007/1A /148 
2.  Coşoveanu  Ivona Str. Roznov , nr. 56 Str. Roznov, nr. 58bis 86 223/2008/2A/25 
3.  Drăgan Mihai  Str. Babadag , nr. 12 Str. Techerghiol  , nr. 12A 252 522/2007/1A/226 
4.  Ivanov Mitică Str. Razelm,  nr. 1 Str. Sinoe , Fn 100 522/2007/1A/223 
5.  Zamfirescu Marin Str. Căprioarei  , nr.63 Str.  Sinoe  , nr.1 158 522/2007/1A/225 
6.  Badea Dinu Str.Aleea 1 Roznov  , nr. 1 Str. Aleea II Roznov , nr. 10 227 522/2007/1A /148 
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