
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea obiectelor contractelor de închiriere nr.242/2006 şi 

nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. OLAS 
PROD S.R.L. 

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

27.06.2013; 
Având în vedere raportul nr.89570/2013 întocmit de Direcţia  Patrimoniu prin care 

se propune modificarea obiectelor contractelor de închiriere nr.242/2006 şi nr.4184/2008 
încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. OLAS PROD S.R.L;      
          În conformitate cu prevederile Titlului IX, Capitolul V, art.1809-1810 din Codul 
Civil, Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 
Civil, Cartea a V-a, Despre Obligaţii – art.1167-1179 şi 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.45, alin.3, art.123, 
alin.1, 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 obiectelor contractelor de închiriere nr. 242/2006 şi 

nr.4184/2008, având ca obiect terenurile care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 40,00 mp, situat în Piaţa Rovine, respectiv 
în suprafaţă de 40,26 mp., situat în Piaţa Centrală, în sensul schimbării părţii 
contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C.  GIVPAN S.R.L. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.242/20.01.2006, având 
ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 40,00 mp, situat în Piaţa Rovine, până la data de 31.12.2013. 

Art.3.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
actele adiţionale de modificare a  contractelor de închiriere identificate la art.1 şi 2 
din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Preţul închirierii terenurilor care fac obiectul contractelor identificate la art.1 şi 
art.2 din prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată, referitoare la aprobarea impozitelor 
şi taxelor locale, pe anul 2013. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi S.C. GIVPAN 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                                    SE  APROBĂ            
Nr. 89570  / 12.06.2013                                                                            PRIMAR,   
                                                                     LIA OLGUŢA VASILESCU 
                                                                                                                    
     
 
 
 
 
                                                      RAPORT . 
 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova la 

nr.145/11.06.2013, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,înaintează raportul cu 

nr.13489/11.06.2013,privind APROBAREA MODIFICĂRII TITULARULUI 

CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 242/20.01.2006  ŞI NR. 4184/06.11.2008 

CARE AU CA OBIECT ÎNCHIRIEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 40,00 MP 

SITUAT ÎN PIAŢA ROVINE ŞI RESPECTIV TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 40,26 

MP SITUAT ÎN PIAŢA CENTRALĂ,POZIŢIA 75, PRECUM ŞI PRELUNGIREA 

CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.242/20.01.2006. În susţinerea propurerii din 

raportul întocmit se aduc  următoarele argumente: 

Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova a primit in administrare, in 

anul 2006, bunurile ce apartin domeniului public situate in pietele Municipiului Craiova.. 

.Spatiile si terenurile din pietele Municipiului Craiova au fost inchiriate agentilor 

economici ce isi desfasoara activitatea in pietele Municipiului Craiova, conform 

dispozitiilor Legii 213 /1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.  

 1. La data de 20.01.2006 s-a incheiat contractul de inchiriere nr.242 , intre SC 

OLAS PROD SRL si SPAPT CRAIOVA, contract care are ca obiect inchirierea terenului 

in suprafata de 40 mp situat in Piata ROVINE.In conformitate cu prevederile HCL 

447/25.11.2010 s-a prelungit valabilitatea contractului de inchiriere pana la data de 

04.07.2013 , prin actul aditional nr.1599/07.02.2011.  Prin adresa inregistrata la SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr.11528/13.05.2013, SC OLAS PROD SRL a 

solicitat modificarea contractului de inchiriere,respectiv modificarea partii contractuale 



din SC OLAS PROD SRL in SC GIVPAN  SRL ca urmare a faptului ca SC OLAS PROD 

SRL nu mai poate sustine financiar desfasurarea activitatilor comerciale pentru care a fost 

inchiriat  terenul. Printre considerentele enuntate de petenta in sustinerea cererii se 

mentioneaza si faptul ca situatia financiara precara ar putea genera pierderi societatii   SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL. 

Prin cererea inregistrata la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 

10556/24.04.2013 s-a solicitat aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 

242/20.01.2006, contract prin care s-a transmis in folosinta terenul din Piata Rovine  pana 

la data de 04.07.2013. 

 2. La data de 06.11.2008 s-a incheiat contractul de inchiriere nr. 4184, intre SC 

OLAS PROD SRL si SPAPT CRAIOVA , contract care are ca obiect inchirierea terenului 

in suprafata de 40,26 mp situat in Piata CENTRALA. In conformitate cu prevederile HCL 

15/26.01.2012 s-a prelungit valabilitatea contractului de inchiriere pana la data de 

22.09.2013 , prin actul aditional nr.3877/24.02.2012.  Prin adresa inregistrata la SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr.13323/07.06.2013, SC OLAS PROD SRL a 

solicitat modificarea contractului de inchiriere 4184/06.11.2008, respectiv modificarea 

partii contractuale din SC OLAS PROD SRL in SC GIVPAN  SRL pentru aceleasi 

considerente, respectiv situatia dificila a societatii OLAS PROD SRL. 

Prin HCL 24/04.02.2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1, 

reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova, in societate 

comerciala cu raspundere limitata cu doi asociati, respectiv SC ,,Salubritate Craiova ’’ 

SRL si Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova avand 

denumirea SC ,,PIETE SI TARGURI CRAIOVA ’’SRL . 

Intrucat SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL urmareste realizarea unor venituri 

permanente care sa asigure desfasurarea comertului in piete in conditii optime , in vederea 

asigurarii unor surse sigure de venituri, atat pentru intretinerea si functionarea SC PIETE 

SI TARGURI SRL si realizarea unor obiective de investitii care sa asigure desfasurarea 

unui comert civilizat in pietele municipiului in conformitate cu standardele 

europene,potrivit 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 ,SC ,,PIETE SI TARGURI CRAIOVA ’’SRL .propune  spre aprobare 

raportul înregistrat sub nr.13489/11.06.2013. 

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

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată  şi Titlul 

IX,Capitolul V,art.1809-1810 Cod Civil, potrivit prevederilor Legii nr. 71/2011 pentru 

punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil ,Cartea a Va, Despre obligaţii, 

art. 1167-1179 şi art.36,alin 2 lit.c coroborat cu alin 5,lit.a,art 123,alin.1din Legea 

nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,propunem spre aprobare  

Consiliului Local al  Municipiului Craiova :   

  1.Modificarea  contractelor de inchiriere nr. 242/20.01.2006 si 4184/06.11.2008  în 

sensul schimbării părţii contractante  SC OLAS PROD SRL  cu SC GIVPAN SRL .      

2.Prelungirea contractului de inchiriere  nr. 242/20.01.2006 până la data de 31.12.2013. 

3.Preţul închirierii   va fi stabilit conform Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.2/2013, modificată  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale,pe anul 

2013. 

3.Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.  să 

semneze  actele  adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la punctul 

1  şi punctul 2 din prezentul  raport.   

 

 

  Director  executiv,                                                              Şef Serviciu, 

  Adriana Cîmpeanu                                                                Ionuţ Gâlea 

 

 

                                                          Avizat pentru legalitate, 

                                                                     Ionuţ Gâlea 

 



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL 
C.U.I. 28001235. J16/181/08.02.2011 
Sediul :Str. Calea Bucuresti,nr.51, Craiova,  
Telefon/fax0251/410696,Capital social:200lei 
 Nr _______/________2013 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND APROBAREA MODIFICARII TITULARULUI  
CONTRACTELOR DE INCHIRIERE  242/20.01.2006 SI 4184/06.11.2008   
CARE AU CA OBIECT INCHIRIEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE  

40,00 MP SITUAT IN PIATA ROVINE SI RESPECTIV TERENUL IN SUPRAFATA DE 40,26 MP SITUAT IN 
PIATA CENTRALA,POZITIA 75, PRECUM SI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

242/20.01.2006 

 

 

 

 Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova a primit in 

administrare, in anul 2006, bunurile ce apartin domeniului public situate in pietele 

Municipiului Craiova. 

 Spatiile si terenurile din pietele Municipiului Craiova au fost inchiriate agentilor 

economici ce isi desfasoara activitatea in pietele Municipiului Craiova, conform 

dispozitiilor Legii 213 /1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.  

 La data de 20.01.2006 s-a incheiat contractul de inchiriere nr.242 , intre SC OLAS 

PROD SRL si SPAPT CRAIOVA, contract care are ca obiect inchirierea terenului in 

suprafata de 40 mp situat in Piata ROVINE.In conformitate cu prevederile HCL 

447/25.11.2010 s-a prelungit valabilitatea contractului de inchiriere pana la data de 

04.07.2013 , prin actul aditional nr.1599/07.02.2011.  

 Prin adresa inregistrata la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub 

nr.11528/13.05.2013, SC OLAS PROD SRL a solicitat modificarea contractului de 

inchiriere,respectiv modificarea partii contractuale din SC OLAS PROD SRL in SC 

GIVPAN  SRL ca urmare a faptului ca SC OLAS PROD SRL nu mai poate sustine 

financiar desfasurarea activitatilor comerciale pentru care a fost inchiriat  terenul. 



 Printre considerentele enuntate de petenta in sustinerea cererii se mentioneaza si 

faptul ca situatia financiara precara ar putea genera pierderi societatii noastre.  

 Prin cererea inregistrata la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 

10556/24.04.2013 s-a solicitat aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 

242/20.01.2006, contract prin care s-a transmis in folosinta terenul din Piata Rovine  pana 

la data de 04.07.2013. 

 La data de 06.11.2008 s-a incheiat contractul de inchiriere nr. 4184, intre SC 

OLAS PROD SRL si SPAPT CRAIOVA , contract care are ca obiect inchirierea 

terenului in suprafata de 40,26 mp situat in Piata CENTRALA. In conformitate cu 

prevederile HCL 15/26.01.2012 s-a prelungit valabilitatea contractului de inchiriere pana 

la data de 22.09.2013 , prin actul aditional nr.3877/24.02.2012.  

 Prin adresa inregistrata la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub 

nr.13323/07.06.2013, SC OLAS PROD SRL a solicitat modificarea contractului de 

inchiriere 4184/06.11.2008, respectiv modificarea partii contractuale din SC OLAS 

PROD SRL in SC GIVPAN  SRL pentru aceleasi considerente, respectiv situatia dificila 

a societatii OLAS PROD SRL. 

 Prin HCL 24/04.02.2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la 

art.1, reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova, in 

societate comerciala cu raspundere limitata cu doi asociati, respectiv SC ,,Salubritate 

Craiova ’’ SRL si Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 

avand denumirea SC ,,PIETE SI TARGURI CRAIOVA ’’SRL . 

 Intrucat SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL urmareste realizarea unor 

venituri permanente care sa asigure desfasurarea comertului in piete in conditii optime 

propune aprobarea modificarea titularului contractelor de inchirire 242/20.01.2006 si 

4184/06.11.2008 .  

  Fata de cele mentionate mai sus, in vederea asigurarii unor surse sigure de 

venituri, atat pentru intretinerea si functionarea SC PIETE SI TARGURI SRL si 

realizarea unor obiective de investitii care sa asigure desfasurarea unui comert civilizat in 

pietele municipiului in conformitate cu standardele europene,precum  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:  

− Modificarea titularului contractelor de inchiriere nr. 242/20.01.2006 si 

4184/06.11.2008  din SC OLAS PROD SRL in SC GIVPAN SRL . 

− Prelungirea contractului de inchiriere 242/20.01.2006 pana la data de 31.12.2013. 

−  Imputernicirea administratorului SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sa 

semneze actele aditionale al  contractelor de inchiriere .  

 

 
      ADMINISTRATOR  
CATALIN IONUT RESCEANU                                                 Consilier Juridic  
                                                                                         Luminita Aura Jianu 
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