
 

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 

25.07.2013; 
Având în vedere raportul nr. 106280/2013 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, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013, cu terenurile care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, închiriate pe o perioadă de 1 an, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  106280/15.07.2013    
 
                                                                                                                         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 cererea nr. 185400/2012, Nae Dorian  cu domiciliul în Craiova, str. Alexandru cel Bun , 
Aleea 5  nr. 13 , solicită închirierea unui  teren în suprafaţă de 100 mp., situat în Craiova, str. Bucovăţ , nr. 
70  pentru cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Bucovăţ , nr. 70  cu suprafaţa de  101 mp şi valoare de inventar de 48480 lei” 
este identificat la poziţia nr. 7 din anexa nr. 1A ,la H.C.L. nr. 147/2013. 

2. Prin cererea nr. 44800/2013, Fincă Victoria Mariana  cu domiciliul în Craiova, str. Aleea 3 
Rovine   , nr. 6 , solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în Craiova, str. Aleea 3 
Rovine   , nr. 6  pentru cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Craiova, str. Aleea 3 Rovine   , nr. 6, cu suprafaţa de  90 mp şi valoare de 
inventar de 66600 lei” este identificat la poziţia nr. 5 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 370/2013 . 

3. Prin cererea nr. 45691/2013, Gheorghică Paul  cu domiciliul în Craiova, str. Grigore Pleşoianu  
nr. 9, bl. 77 , ap.19  solicită închirierea terenului în suprafaţă de 150 mp., situat în Craiova, str. Grigore 
Pleşoianu fn.  pentru cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat Craiova, str. Grigore Pleşoianu fn, în suprafaţa de  150 mp şi valoare de inventar de 
72000lei” este identificat la poziţia nr. 7 din anexa nr. 1A , la H.C.L. nr. 370/2013. 

4. Prin cererea nr. A 554/2013, Marcu Carmen  cu domiciliul în Craiova, str. Aleea Poienii, nr. 14  
solicită închirierea terenului în suprafaţă de 130 mp., situat în Craiova, str. Aleea Poienii fn.  pentru 
cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat Craiova, str. Aleea Poienii , fn, în suprafaţa de  129 mp şi valoare de inventar de 
14190lei” este identificat la poziţia nr. 12 din anexa nr. 1A  la H.C.L. nr. 370/2013. 
 



 

5. Prin cererea nr. 88002/2013, Ivanovici Sorinel  cu domiciliul în Craiova, str. Calea Severinului 
, Nr. 8 , bl. 318 , ap. 4 , solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 400 mp., situat în Craiova, Zona 
Valea Fetii pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 400 mp din măsurători face parte din terenul situat în Valea 
Fetii cu suprafaţa totală de  50523 mp şi valoare de inventar de 5075882 lei” este identificat la poziţia nr. 
238 din anexa nr. 1A  la H.C.L. nr. 522/2007 şi la poziţia nr. 204 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; 
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,                                                ŞEF SERVICIU, 
   Ionuţ Gâlea  
                       
 
                                                                                                          ÎNTOCMIT   
                                                                                                    insp. Popescu Cosmin 

 
 

VIZAT DE LEGALITATE 
                                                              cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 



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

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi Prenume Adresa domiciliu Adresa teren Suprafaţa 
mp 

Pozitie 
HCL  

1.  Nae Dorian Str. Alexandru cel Bun, 
Aleea 5 , nr. 13 

Str. Bucovăţ  , nr. 70 101 147/2013/1A /7 

2.  Fincă Victoria Mariana Str. Aleea 3 Rovine , nr. 6 Str. Aleea 3 Rovine , nr. 6 90 370/2013/A/5 
3.  Gheorghică Paul Str. Grigore Pleşoianu nr.9 , 

bl. 77, ap. 19 
Str. Grigore Pleşoianu   , Fn. 150 370/2013/A/7 

4.  Marcu Carmen Str. Aleea Poienii , nr.14 Str. Aleea Poienii , Fn 129 370/2013/A/12 
5.  Ivanovici Sorinel Str. Calea Severinului nr.8, 

bl. 318, ap. 4 
Zona Valea Fetii nr. 166 400 522/2007/1A /238 
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