
 

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 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr. 137114/2013 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 contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cultivate cu legume şi zarzavat, 
după cum urmează: 

   a) se majorează suprafaţa de teren, situată în str. Techirghiol, nr. 12A, de la 
252mp, la 480 mp.; 

                b) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Lungu Ion, de la 397mp, la 225 mp.; 

                c) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Căprărescu Alexandru, de la 435mp, la 300 mp.; 

              d) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată    
numitului Drăgan Ilie, de la 225mp, la 190 mp. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.20 şi se modifică în mod 
corespunzător poziţiile nr.21, 22, 23 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013 şi poziţia nr.3 din anexa la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.334/2013. 

Art.4. 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.  137114/16.09.2013    
 
                                                                                                                         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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 2/2013, autoritatea locală a stabilit 
taxa de folosinţă a terenurilor aparţinînd domeniului privat al Municipiului Craiova cultivate cu legume şi 
zarzavat, în cuantum de 2,5 lei/mp/an. 

1. Prin cererea nr. 125401/2012, Dragan Mihai  cu domiciliul în Craiova, str. Babadag , nr. 8  , 
solicită modificarea suprafeţei de teren închiriate în baza  Hotărârii Consiliului Local nr. 344/30.05.2013, 
poz. 3 ,  de la 252mp la 480mp  pentru cultivare legume - zarzavat. 
Bunul „teren cultivat str. Techirghiol nr. 12A  cu suprafaţa de  480 mp şi valoare de inventar de 43758,17 
lei” este identificat la poziţia nr. 226 din anexa nr. 1A ,la H.C.L. nr. 522/2007. 

2. Prin audienţa nr 116782/2013, Lungu Ion  cu domiciliul în Craiova, str. 22 Decembrie 1989 , 
bl.31 , sc. B , ap.13 , solicită modificarea suprafeţei de teren închiriate în baza  Hotărârii Consiliului Local 
nr. 85/28.02.2013 poz. 21 , de la 397mp la 225mp pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 225 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. 

3. Prin cererea nr. A 842/2013, Căprărescu Alexandru cu domiciliul în Craiova, str. Ştefan cel 
Mare , bl. L , sc. C ,ap.2 ,  solicită modificarea suprafeţei de teren închiriate în baza  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 85/28.02.2013 , poz.23, de la 435mp la 300mp pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 300 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. 



 

4. Prin cererea nr. 116779/2013, Drăgan Ilie  cu domiciliul în Craiova, str. Vântului , nr. B1 , bl. J5 , 
sc.4 , ap.14 ,  solicită modificarea suprafeţei de teren închiriate în baza  Hotărârii Consiliului Local nr. 
85/28.02.2013 , poz.22 , de la 225mp la 190mp pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 190 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. 

5. Prin cererea nr. 116900/2013, Pop Augustin  cu domiciliul în Craiova, str. Bobâlna , nr. 4 ,  bl. 
S2 , sc.1 , ap.13 , solicită rezilierea contractului de închiriere încheiat  în baza  Hotărârii Consiliului Local 
nr. 85/28.02.2013 , poz. 20,  pentru terenul în suprafaţă de 435mp situat în Zona Valea Fetii. 

Astfel se impune anularea poziţiei nr. 20 din Hotărârea Consiliului Local nr. 85/28.02.2013. 
 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: 
      A. Se modifică suprafeţele de teren care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
închiriate în vederea cultivării cu legume şi zarzavat după cum urmează: 
                  a) se majorează suprafaţa de teren situată în str. Techirghiol nr. 12A, aprobată spre 
închiriere numitului Drăgan Mihai de la 252mp la 480mp. 
                  b) se diminuează suprafaţa de teren situată în Zona Valea Fetii aprobată spre închiriere 
numitului Lungu Ion de la 397mp la 225mp. 
                  c) se diminuează suprafaţa de teren situată în Zona Valea Fetii aprobată spre închiriere 
numitului Căprărescu Alexandru de la 435mp la 300mp. 
                  d) se diminuează suprafaţa de teren situată în Zona Valea Fetii aprobată spre închiriere 
numitului Drăgan Ilie de la 225mp la 190mp. 
      B. Se modifică în mod  corespunzător poziţia 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local 
334/30.05.2013 şi poziţiile nr. 21, 22, 23 din anexa la  Hotărârea Consiliului Local 85/30.05.2013. 
      C. Se anulează poziţia nr. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local 85/30.05.2013 referitoare 
la terenul în suprafaţă de 435mp, situat în Zona Valea Fetii închiriat către numitul Pop Augustin. 
      D. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi să semneze actele adiţionale la  

contractele de închiriere pentru terenurile cultivate care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu persoanele prevăzute mai sus  în  prezentul raport; 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                ŞEF SERVICIU, 
             Cristian  Ionuţ Gâlea                                               Cristina Daniela Radu 
                       
 
                                                                                                          ÎNTOCMIT   
                                                                                                    insp. Cosmin Popescu  
                                             VIZAT DE LEGALITATE 
                                          cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea 
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