
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.397/2011 referitoare la 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 

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

25.07.2013; 
Având în vedere raportul nr.104406/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.397/2011 referitoare la 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;      
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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 modificarea art.3 din contractul de concesiune încheiat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în sensul micşorării redevenţei lunare cu suma de 1515,43 
lei/lună, de la 94.384 lei/lună, la 92868,57 lei/lună, începând cu 01.08.2013. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
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 Craiova  
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu                                                                                                                                              
Nr.104406/10.07.2013                                               
              SE APROBĂ, 

                                                                                                                      PRIMAR 
                                                                                                                          Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
                                                                                                              

                                                                                                                 
                                                                              RAPORT, 

 
 
      Prin HCL 397/2011 s-a aprobat încheierea contractului de concesiune  între 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local  şi SC PIEŢE şi TÂRGURI CRAIOVA SRL 
,având ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată ale municipiului 
Craiova situate în pieţele şi târgul 1 Mai ,  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 Hotărârea nr.343 / 30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, s-a aprobat 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 .Prin adresa înregistrată  la Consiliul Local al Municipiului Craiova  sub nr. 183/ 
08.07. 2013 ,SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a înaintat raportul înregistrat sub nr.15471 
/05.07..2013 prin  care solicită Consiliului Local aprobarea  modificării contractului de 
concesiune  încheiat între Consiliul Local Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL. În  
ANEXA la Hotărârea nr.397/2011 de aprobare a contractul de concesiune a bunurilor  
proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova situate în Pieţele şi Târgul 1 
Mai, la art.3 s-a consemnat o  redevenţă  pentru  toate  bunurile transmise  în concesiune în 
cuantum de 101.936 lei/luna, redevenţă ce se negociează  anual  în funcţie  de situaţia 
bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune. Potrivit raportului de evaluare 
întocmit de către SC FIDOX SRL , raport ce a stat la baza încheierii contractului de 
concesiune, valoarea redevenţei  anuale  pentru   bunul “Alei carosabile-Piaţa Veche ” şi  
bunul  ,,Alei pietonale-Piaţa Veche”  a fost stabilită  la  18185,16 lei/an,   respectiv  1515,43 
lei/lună ,valori transmise prin adresa înregistrată cu nr.15356/04.07.2013 la S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL . Ţinând cont de modificarea intervenită în structura bunurilor concesionate, 
aşa cum  a  fost aprobată prin HCL  nr. 343/2013 menţionată mai sus, SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL,  nu mai dispune de cele două  bunuri pentru desfăşurarea activităţilor 
prevăzute în statutul său, acestea fiind predate în baza  procesului verbal de predare -
primire înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr.102962/08.07.2013 şi la SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL sub nr.15355/04.07.2013,drept pentru care se  solicită 
diminuarea valorii  redevenţei  prevăzute în contractul de concesiune  nr. 4487/2012 cu 
suma de  18185,16 lei/an,   respectiv  1515,43 lei/luna. 
 Prin Hotărârea nr. 228/23.11.20122012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,s-a 
aprobat modificarea Hotărârii nr. 397/2011 cu privire la obiectul   contractului de 



concesiune nr.4487/2012, în sensul preluării bunului „Teren Valea Şarpelui”, cu  valoare de 
inventar de 2.265.479,00 lei, din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. în 
proprietatea publică a municipiului Craiova şi  administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  Potrivit raportului de evaluare întocmit de către SC FIDOX SRL , 
raport ce a stat la baza încheierii contractului de concesiune, valoarea redeventei anuale 
pentru terenul din Valea Şarpelui a fost stabilită la 90.619lei/an, respectiv 7.552lei/luna.Drept 
urmare ,prin Hotărârea nr.90/ 28.o2.2013 a  Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a 
aprobat modificarea art.3 din  Contractul de concesiune ,în sensul micşorării redevenţei 
lunare de la  101.936 lei/ lună  la 94384 lei/lună , astfel că propunerea actuală de modificare  
a redevenţei  priveşte micşorarea redevenţei lunare de la 94384 lei/lună la  92868,57 lei  
/lună. 
          Faţă de cele menţionate şi ţinând cont de Hotărârea nr.90/ 28.o2.2013 a  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de  bunuri proprietate 
publică, modificată şi completată, Titlul VI-Proprietate Publică art.858-875 Cod Civil şi cu 
prevederile art 36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin 3,art.123 alin.1  din Legea 
nr..215/2001,republicată,privind administraţia  publică locală ,  propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
      1. Modificarea art.3 din   Contractul de concesiune încheiat între Municipiul Craiova 
,prin Consiliul Local al   Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova S.R.L.,  în 
sensul micşorării  redevenţei lunare  cu suma de 1515,43 lei/lună ,de la   94384 lei /lună  la 
92868,57 lei  /lună, începând cu 01.08.2013. 
      2.Împuternicirea Primarului  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de     
modificare a contractului  de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiului Craiova 
prin Consiliul Local al  Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova S.R.L . 
      3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii  nr.397/2011. 
 
 
 
 
 
            Director executiv,                                                                                                                
Cristian Ionuţ Gâlea 
                                         
                                                                                                                        Întocmit,                                              
    Avizat pentru legalitate,                             Cons.Silvia Nănău                                  
                             Cons.jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                                                              
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