
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 

prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.137657/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate 
de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
situate în pieţele din municipiul Craiova;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului IX, Capitolul V, art.1809-
1810 din Codul Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, 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 prelungirea, până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013, modificată, referitoare la 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 .137657/17.09.2013                                                                                                                        
                 SE APROBĂ, 
               PRIMAR 

   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

                                                          R A P O R T , 

 

 

      Prin  adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 234/16.09.2013  S.C. 
PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr. 20645/16.09.2013 privind propunerea 
aprobării prelungirii contractelor de închiriere încheiate între Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova actual SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agenţii economici care deţin  
contracte de închiriere ce au expirat .Propunerea prelungirii duratei acestor contracte până la data de 
31.08.2014 este motivată de următoarele considerente: 

 Prin HCL 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1,reorganizarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere 
limitată cu doi asociaţi, respectiv SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova având denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. Spaţiile şi terenurile ce 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova situate în pieţe şi târguri  , au fost  
concesionate către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL ,conform contractului  înregistrat la Primaria 
Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 şi la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 
1161/12.01.2012.Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie închirierea şi subînchirierea 
bunurilor proprii şi închiriate,iar, în acest sens are în derulare contracte de închiriere cu agenţii economici 
ce desfasoară activităţi comerciale în pieţe .   

 Până în prezent  au expirat  contractele de închiriere pentru terenurile aferente spatiilor comerciale 
din pieţele Municipiului Craiova prezentate în Anexa ,fapt pentru care propunerea  de  prelungire a duratei 
contractelor prevazute in Anexa  se face până la data de 31.08.2014   Agenţii economici ale caror 
contracte sunt propuse la prelungire sunt buni platnici, chiriaşii fiind de bună credinţă ,respectandu-si 
obligaţiile contractuale, iar pe de altă parte, prin prelungirea contractelor de închiriere se asigură o 
continuitate în colectarea veniturilor din chirii .  Beneficiarii terenurilor din pieţele Municipiului Craiova 
intenţioneaza continuarea raporturilor contractuale,depunând în acest sens cereri catre SC PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL prin care solicită prelungirea contractelor.iar potrivit  art 19 din contractele 
de închiriere care s-au încheiat între Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova actual 
SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi agenţii economici din Anexa  se pot prelungi prin act 
adiţional numai prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

În conţinutul Raportului nr. 20645/16.09.2013 întocmit de SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL, se  
prezentă detaliat situaţia  agenţilor economici nominalizaţi în Anexa  şi contractele de închiriere deţinute 
de aceştia după cum urmează: 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr.19363/29.08.2013, SC AURO 
TRANS SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 69/07.01.2009.  Contractul a fost 
încheiat pentru un teren în suprafaţă de 14,30 mp situat în PIATA Centrala,poz 16. Perioada de 
valabilitate a contractului de închiriere   expira la data de 15.11.2013. Agentul economic  a achitat 
inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19362/29.08.2013, SC MON 
CHER PROD IND SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 67/07.01.2009.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 99,13 mp situat în PIATA Centrala,poz 
67,68,69,70,71. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 29.11.2013. 
Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19566/29.08.2013, SC 
MOVIPLAST SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4446/18.11.2008.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 5,02 mp situat în PIATA Centrala, poz 79. 
Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 04.10.2013 Agentul economic  a 
achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19815/03.09.2013, SC NUTU 
IONSRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4431/18.11.2008.  Contractul a fost 
încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,42 mp situat în PIATA Centrala,poz 90. Perioada de 
valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 25.10.2013. Agentul economic  a achitat 
inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 13859/14.06.2013, SC 
PIRVULESCU NUTA SNC a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4145/05.11.2008.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 26,63 mp situat în PIATA Centrala,poz 81,82. 
Perioada de valabilitate a contractului de închiriere  a expirat  la data de 28.08.2013. Agentul economic  
a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19692/02.09.2013, SC 
DENISLOR SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4452/18.11.2008.  Contractul 
a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 99,87 mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 70,76. Perioada 
de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 24.10.2013. Agentul economic  a achitat 
inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19393/29.08.2013, SC JAN 
&ZIZI COM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4451/18.11.2008.  Contractul 
a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 30,12 mp situat în PIATA Valea Rosie ,poz 84. Perioada de 
valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 19.10.2013. Agentul economic  a achitat 
inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19565/30.08.2013, SC 
MEFIM AGRO SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4426/18.11.2008.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 26,34 mp situat în PIATA Valea Rosie ,poz 38. 
Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 10.10.2013. Agentul economic  a 
achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19724/02.09.2013, SC 
OVI&LIVI CONT SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4445/18.11.2008.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 72,26 mp situat în PIATA Craiovita Orizont 
,poz 5. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 31.10.2013. Agentul 
economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 19770/03.09.2013, SC 
SALCAMUL IMPEX  SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4444/18.11.2008.  
Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 38,59 mp situat în PIATA 1Mai ,poz 1. Perioada 
de valabilitate a contractului de închiriere  va expira  la data de 25.10.2013. Agentul economic  a achitat 
inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 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, 

 şi art.36,alin 2 lit.c coroborat cu alin 5,lit.a,art 123,alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată,privind 
administraţia publică locală,propunem spre aprobare  Consiliului Local al  Municipiului Craiova : 

 1.Prelungirea , până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de închiriere,  având ca 

obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii ,cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi 

prestări servicii, situate în pieţele municipiului Craiova,prevazute in Anexa  la prezentul raport . 

      2.Preţul închirierii  terenurilor identificate la punctul 1 va fi stabilit conform Hotărârii  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată , referitoare la  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 din prezentul  

raport.          

Director executiv,                      Şef Serviciu, 
 

                                                                                                                                      
        Cristian Ionuţ Gâlea                                                           

                                                                                                                               Cristina Daniela Radu 

       Avizat pentru legalitate,                                                         Întocmit, 

Cons.jur.   Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Cons.Silvia Nănău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ANEXA  

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2014 

 

PIAŢA CENTRALĂ 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

•  SC AURO TRANS 
SRL 

69 07/01/2009 15/11/2013 14,30 16 

•  SC MON CHER 
PROD IND SRL 

67 07/01/2009 29/11/2013 99,13 67,68,69,70, 
71 

•  SC MOVIPLAST 
SRL 

4446 18/11/2008 04/10/2013 5,02 79 

•  SC NUTU ION 
SRL 

4431 18/11/2008 25/10/2013 13,42 90 

•  SC PIRVULESCU 
NUTA SNC 

4145 05/11/2008 28/08/2013 26,63 81,82 

 

PIAŢA  VALEA  ROŞIE 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

1) SC DENISLOR 
SRL 

4452 18/11/2008 24/10/2013 99,87 70,76 

2) SC JAN&ZIZI 
COM SRL 

4451 18/11/2008 19/10/2013 30,12 84 

3) SC MEFIM AGRO 
SRL 

4426 18/11/2008 10/10/2013 26,34 38 

 

PIATA  CRAIOVITA ORIZONT 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

4) SC OVI&LIVI 
CONT SRL 

4445 18/11/2008 31/10/2013 72,26 5 

PIAŢA  1MAI 



Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

5) SC SALCAMUL 
IMPEX SRL 

4444 18/11/2008 25/10/2013 38,59 1 
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