
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 

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 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.182504/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 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 Titlul IX, Capitolul V, art.1809-
1810 - Cod 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 31.12.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect spaţii şi 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 spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform hotărârii Consiliului Local privind aprobarea nivelului 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi a taxelor din Târgul municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

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 . 182504/ 04.12.2013                                                                                                                        
                 SE APROBĂ, 
               PRIMAR 

   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

                                                          R A P O R T , 

 

 

      Prin  adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 293/02.12.2013  S.C. 
PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr. 25640/02.12.2013 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 
31.12.2014 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 sau vor expira  contractele de închiriere pentru terenurile / spatiile 
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 31.12.2014 .  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/spaţiilor din pieţele 
Municipiului Craiova intenţionează continuarea raporturilor contractuale,depunând în acest sens cereri 
către 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. 25640/02.12.2013 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. 24423/12.11.2013, II 

ACHIM GH.DANIELA ROZALIND a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.15316/28.12.2011. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 12,53 mp situat în 

PIATA CENTRALA , poziţia 33,C18 având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  

367/2010. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere va  expira la data de 31.12.2013 .Conform 

fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 

2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

24022/06.11.2013,SC AGRO PREDESTI SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.80/09.01.2007. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 77,36 mp situat în PIATA 

CENTRALA , poziţia 20,21 HALA DE CARNE . Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   

expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna octombrie  2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24114/07.11.2012, 

SC BIFORA SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3307/07.11.2006. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 19,07 mp situat în PIATA CENTRALA,pozitia 

114, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  125/2005.Prin actul aditional 

9403/04.04.2013 ,contractul de inchiriere a fost prelungit pana la data de 31.12.2013. Conform fişei de 

cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

24793/19.11.2013,SC CRAILACTA SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.13789/03.12.2010. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 13,60 mp situat în 

PIATA CENTRALA,hala de carne,pozitia 16,având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal 

Craiova 190/2008.Prin actul aditional nr 2281/01.06.2007,suprafata  a fost marita  la 24,90 mp.Perioada 

de valabilitate a contractului de închiriere  expiră la data de 31.12.2013.Conform fişei de cont prezentate 

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 23230/25.10.2013, 

SC CORSER AUDIO SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.68/07.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 17,75 mp situat în PIATA CENTRALA,pozitia 

116..Prin actul aditional 3257/22.01.2013 ,contractul de inchiriere a fost prelungit pana la data de 

24.11.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei 

pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

23942/05.11.2012,SC COMMONALGA IMPEX SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.3662/26.08.2005. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 19,53 mp situat 



în PIATA CENTRALA,pozitia 59.Acesta  a fost prelungit  prin actul aditional 9398/04.04.2013 

până la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna octombrie  2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24493/13.11.2013, 

SC DURANI SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2159/30.05.2007. 

Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 12,53 mp situat în PIATA CENTRALA, 

pozitia 45,C19. Prin actul aditional nr 11381/10.05.2013,perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere a  fost prelungita pana la data de 31.12.2013.Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24209/08.11.2013, 

SC EUROFRUCT SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1623/30.06.2004. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 5,09 mp situat în PIATA CENTRALA, poziţia 

155 si prelungit prin actul aditional 15631/08.02.2013 pana la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont 

prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

20789/18.09.2013,SC HERBA SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.4528/24.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 7,82  mp situat în PIATA 

CENTRALA,poziţia 113.  Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat la data de 

24.11.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei 

pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

24002/05.11.2013,SC LAVIME SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.4762/24.10.2005. Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 14,28 mp situat în PIATA 

CENTRALA,poziţia 56. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a fost prelungita pana la 

data  31.12.2013,conform actului aditional nr 9399/04.04.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24085/06.11.2013, 

SC LECALIRA SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.2551/06.09.2006.Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 15 mp situat în PIATA 

CENTRALA.Prin actul aditional 2284/01.06.2007 s-a modificat suprafata transmisa in folosinta la 14,42 

mp.Prin actul aditional nr 9489/05.04.2013 s-a prelungit durata contractului initial pana la data de 

31.12.2013. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira la data de 31.12.2013. Conform 

fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie  

2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24035/06.11.2013, 

SC LEJER COM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.2660/15.09.2006.Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 50 mp situat în PIATA 

CENTRALA.Prin actul aditional nr 5915/30.09.2009 s-a modificat suprafata inchiriata la 43,51mp si 

prelungit durata contractului initial pana la data de 16.09.2012, iar prin actul aditional nr 

9409/04.04.2013 s-a prelungit valabilitatea contractului de inchiriere pana la data de 31,12,2013.  

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna 

octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 23954/05.11.2013, 

LEU A. FILOFTEIA IF a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.719/23.03.2004.Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 14,73 mp situat în PIATA 

CENTRALA,pozitia 12.Prin actul aditional nr 7554/06.03.2013  s-a prelungit valabilitatea contractului 

de inchiriere pana la data de 31.12.2013.  Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24180/07.11.2013, 

SC MIDROFLOR SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

5341/17.12.2007.Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,69 mp situat în PIATA 

CENTRALA,pozitia 105..Prin actul aditional nr 3299/22.01.2013  s-a prelungit valabilitatea 

contractului de inchiriere pana la data de 17.12.2013.  Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 23892/04.11.2013, 

SC MIRODAV SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

65/07.01.2009.Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 15,08 mp situat în PIATA 

CENTRALA,pozitia 23.Prin actul aditional nr 3884/24.02.2013  s-a prelungit valabilitatea contractului 

de inchiriere pana la data de 20.12.2013.  Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 24048/17.07.2013, SC 

SIDEMA PRODCOM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1620/30.06.2004. 

Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 9408/04.04.2013. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 41,88 mp situat în PIATA Centrala, poz 58 si 60. Perioada de valabilitate 

a contractului de închiriere   expira  la data de 31.12.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 23889/04.11.2013, SC 

TITCOR AGENT DE ASIGURARE SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

2209/31.05.2007. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 11380/10.05.2013. 



Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 11,60 mp situat în PIATA Centrala, poz 101. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expiră  la data de 31.12.2013. Agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 23956/05.11.2013, 

SC VIE -VIN SEGARCEA SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

2208/31.05.2007. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 11379/10.05.2013. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 25,80 mp situat în PIATA Centrala, poz 100. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expiră  la data de 31.12.2013. Agentul economic  a 

achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 24479/13.11.2013, SC 

VIJULIE & M.M SNC a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4543/28.12.2007. 

Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 3148/21.01.2013. Contractul a fost încheiat 

pentru un spatiu în suprafaţă de 12,53 mp situat în PIATA Centrala, poz 47,C19. Perioada de valabilitate 

a contractului de închiriere   expiră  la data de 02.12.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 24076/06.11.2013, SC 

ADEMCOS SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3978/13.11.2006. 

Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 18489/08.11.2012. Contractul a fost încheiat 

pentru un teren în suprafaţă de 41,16 mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 71. Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere   expiră  la data de 31.12.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 23927/05.11.2013, 

PFA BALACE GEORGETA   a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr 

1313/26.05.2004.Contractul de inchiriere a fost prelungit prin actul aditional 15427/05.07.2013. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 10,52 mp situat în PIATA Valea Rosie,poz 7. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont 

prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- SC BOBCY COM SRL  a solicitat ,prin cererea inregistrata la SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL sub nr 24121/07.11.2013 ,prelungirea contractului 4180/06.11.2008 .Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 26,09 mp ,situat în Piaţa Valea Rosie ,pozitia 80-81 ,  având la 

bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 190/2008. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere  expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna  octombrie 2013. 

- SC RIMEX COM  SRL  a solicitat , prin cererea inregistrata la SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL sub nr 23864/04.11.2013, prelungirea contractului 4789/25.10.2008 .Contractul a fost 



încheiat pentru un teren în suprafaţă de 67,06 mp ,situat în Piaţa Valea Rosie ,pozitia 31. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere  expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate ,  

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna  octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 223871/04.12.2013, 

SC HELDOM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4422/19.12.2006. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 34,45 mp situat în PIATA GARII ,poziţia 

9,fiind prelugit cf. Hotararii Consiliului Local Municipal Craiova 430/2009.  Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere va  expira la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24122/07.11.2013, 

SC SILVA FOREST SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.846/31.03.2004.Contractul a fost incheiat pentru un teren  în suprafaţă de 27,00 mp situat în PIATA 

Garii ,pozitia 3 si a fost prelungit prin actele aditionale 1844/11.05.2007 si 8621/05.07.2010,fiind 

modificata si suprafata ocupata la 26,78 mp.Perioada de valabilitate a contractului de închiriere expiră la 

data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 23880/04.11.2012, 

SC MARISAN PROD CARN IMPEX SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

4806/04.08.2009.Contractul a fost încheiat  cu SC FILIP PROD COMPANY SRL pentru un teren în 

suprafaţă de 40,84 mp situat în Piata Garii,pozitia 7 si 8.Prin actul aditional 6380/23.10.2009 s-a 

prelungit contractul de inchiriere pana la data de 02.09.2012 având la bază Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova 296/2009.SC FILIP PROD COMPANY SRL a facut modificari in actul constitutiv 

in ceea ce priveste denumirea societatii ,schimbarea sediului in alt judet ,reinmatricularea in alt 

judet.Din actele depuse(Rezolutia 596/17.01.2012 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Prahova,Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si Actul Constitutiv al SC MARISAN 

PROD CARN IMPEX SRL),petentii au facut dovada ca SC FILIP PROD CARN SRL si-a schimbat 

denumirea societatii.     Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expiră la data de 

31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei 

pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 23924/05.11.2013, SC 

AURMAD SIN SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1157/26.03.2008. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 5,72 mp situat în PIATA CRAIOVITA BIG, 

poziţia 14.  Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expiră la data de 17.12.2013. Conform 

fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 

2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24145/07.11.2013, 

IF FERA MIRCEA a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.5230/24.08.2009.Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 18,20 mp situat în Piata 

Craiovita Orizont, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova  334/2009. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere  expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate 

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna  octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 23856/04.11.2013, SC 

MARILU IMPEX SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.1078/30.05.2004,prelungit prin actele aditionale 2269/01.06.2007 si  8799/06.07.2010. Contractul a 

fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 10,94 mp situat în PIATA Craiovita Noua Big, poz 4. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere expiră la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont 

prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 23995/05.11.2013, 

SC NECTAR IMPEX SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.143/13.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 5,81 mp situat în Piaţa Craiovita Noua Big, 

poziţia 3, având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 396/2008. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere  expira la data de 03.01.2014. Conform fişei de cont prezentate ,  

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24252/08.11.2013, 

SC OVI-LIVI CONT SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.260/12.01.2010. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 20,08 mp situat în PIATA CRAIOVITA 

ORIZONT,poziţia 2, cf. Hotararii Consiliului Local Municipal Craiova 337/2009.  Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere   expira la data de 31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate 

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr.23941/05.11.2013, SC 

DAILIS COM  SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.59/07.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 17,58 mp situat în Piaţa 1 MAI, poziţia 10, 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 316/2008. Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expiră la data de 26.12.2013. Conform fişei de cont prezentate, agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013.  

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr.24286/11.11.2013, SC 

FILDOR COM SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.58/07.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 4,21 mp,pozitia nr 8, situat în Piaţa 1 Mai , 

având la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 316/2008. Perioada de valabilitate a 



contractului de închiriere expiră la data de 22.12.2013. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie  2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 24178/07.11.2013, 

SC SIMCLAR SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.246/24.01.2007. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 12 mp situat în PIATA Brazda lui Novac, având 

la bază Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 125/2007.Prin actul aditional nr 2254/01.06.2007 

s-a modificat suprafata inchiriata la 14,96 mp Prin actul aditional 8800/06.07.2010 contractul de 

inchiriere s-a prelungit pana la data de 02.02.2013,iar prin actul aditional 7552/06.03.2013 până la data 

de31.12.2013 .  Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna octombrie  2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 23993/05.11.2013, 

SC NECTAR IMPEX SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.144/13.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 3 mp situat în Piaţa Brazda, , având la bază 

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova 396/2008. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere  expiră la data de 03.01.2014. Conform fişei de cont prezentate ,  agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 23994/05.11.2013, 

SC NECTAR IMPEX SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.60/07.01.2009. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 15,49 mp situat în Piaţa Brazda. Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere va expira la data de 23.12.2013. Conform fişei de cont prezentate,  

agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 24835/20.11.2013, 

SC SPAGER SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.244/20.01.2006. 

Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 30,93 mp situat în Piaţa Centrala, poz 25,26. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere va expira la data de 31.12.2013. Conform fişei de 

cont prezentate,  agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 25373/28.11.2013, 

SC MADIMONIDAN COM  SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.571/08.03.2004. Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 13,14 mp situat în Piaţa 

Garii, poz 4. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere va expira la data de 31.12.2013. 

Conform fişei de cont prezentate,  agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna 

octombrie 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 25216/26.11.2013, 

SC STAR SERV BIROTICA SRL  a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

4606/27.11.2008. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu  în suprafaţă de 12,10 mp situat în Piaţa 



Centrala, poz 35,C18. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere va expira la data de 

31.12.2013. Conform fişei de cont prezentate, agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei 

pe luna octombrie 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 31.12.2014, a duratei contractelor de închiriere,  având ca 

obiect spatiile si terenurile 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  spatiilor si terenurilor ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de 

spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii  identificate la punctul 1 va fi stabilit conform 

Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova  referitoare la  aprobarea nivelului taxelor 

pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele   municipiului Craiova şi a taxelor din 

Târgul municipiului Craiova,  pentru anul 2014. 

      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, 

          Cons.jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                                      Cristina Daniela Radu 

 

 

                                                                                                                                           Întocmit, 

                                                                                                                                  Cons.Silvia Nănău 

 

 

                                                                                                    Anexa  

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE  



PIAŢA CENTRALĂ 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

•  II ACHIM 
GH.DANIELA 

ROZALIND 

15316 28.12.2011 31.12.13 12,53 Poz 33,C18 

•  SC 
AGROPREDESTI 

SRL 

80 09.01.2007 31.01.2013 77,36 Poz.20,21 

•  SC BIFORA SRL 3307 07.11.2006 31.12.2013 19,07 Poz. 114 

•  SC CRAILACTA 
SRL  

13789 03.12.2010 31.12.2013 24,90 Poz.16 

•  SC CORSER 
AUDIO SRL 

68 07.01.2009 24.11.2013 17,75 Poz. 116 

•  SC 
COMMONALGA 

IMPEX SRL 

3662 26.08.2005 31.12.2013 19,53 Poz 59  

•  SC DURANI SRL 2159 30.05.2007 31.12.2013 12,53 Poz 45,C19 

•  SC EUROFRUCT 
SRL 

1623 30.06.2004 31.12.2013 5,09 Poz 155 

•  SC HERBA SRL  4528 24.11.2008 24.11.2013 7,82 Poz.113 

•  SC LAVIME SRL 4762 24.10.2005 31.12.2013 14,28 Poz 56 

•  SC LECALIRA 
SRL 

2551 06.09.2006 31.12.2013 14,42 Poz 92 

•  SC LEJER COM 
SRL 

2660 15.09.2006 31.12.2013 43,51 - 

•  IF LEU 
A.FILOFTEIA 

719 23.03.2004 31.12.2013 14,73 Poz 12 

•  SC MIDROFLOR 
SRL 

5341 17.12.2007 17.12.2013 13,69 Poz 105 

•  SC MIRODAV 
SRL 

65 07.01.2009 20.12.2013 15,08 Poz 23 

•  SC SIDEMA 
PRODCOM SRL 

1620 30.06.2004 31.12.2013 41,88 Poz 58 

•  SC SPAGER SRL 244 20.01.2006 31.12.2013 30,93 Poz 25,26 

•  SC TITCOR 
AGENT DE 

ASIGURARE SRL 

2209 31.05.2007 31.12.2013 11,60 Poz 101 

•  SC STAR SERV 
BIROTICA SRL 

4606 27.11.2008 31.12.2013 12,10 Poz 35,C18 

•  SC VIE VIN 
SEGARCEA SRL 

2208 31.05.2007 31.12.2013 25,80 Poz 100 



•  SC VIJULIE & 
M.M  SNC 

4543 28.12.2007 02.12.2013 12,53 Poz 47,C19 

PIAŢA VALEA ROSIE  

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

22. SC ADEMCOS 
SRL 

3978 13.11.2006 31.12.2013 41,16 71 

23. PFA BALACE 
GEORGETA 

1313 26.05.2004 31.12.2013 10,52 7 

24. SC BOBCY COM 
SRL 

4180 06.11.2008 31.12.2013 26,09 80,81 

25. SC RIMEX COM 
SRL  

4789 25.10.2008 31.12.2013 67,06 31 

PIATA GARII 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

26. SC HELDOM SRL 4422 19.12.2006 31.12.2013 34,45 9 
27. SC SILVA 

FOREST SRL 
846 31.03.2004 31.12.2013 26,78 3 

28. SC MARISAN 
PROD CARN 
IMPEX SRL 

4806 04.08.2009 31.12.2013 40,84 7,8 

29 SC 
MADIMONIDAN 

COM SRL 

571 08.03.2004 31.12.2004 13,14 4 

PIATA ORIZONT  

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

30 IF FERA MIRCEA  5230 24.08.09 31.12.13 18,2 - 
31 SC OVI &LIVI 

CONT SRL 
260 01.12.10 01.12.13 20,08 Poz 2 

 

 

 

PIAŢA BIG CRAIOVIŢA NOUĂ 



Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

32. SC AURMAD SIN 
SRL 

1157 26.03.2008 17.12.2013 5,72 14 

33 SC MARILU 
IMPEX SRL 

1078 30.05.2004 31.12.2013 10,94 4 

34 SC NECTAR 
IMPEX SRL 

143 13.01.2009 03.01.2014 5,81 3 

PIAŢA  1 MAI 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

35 SC DAILIS COM 
SRL 

59 07.01.2009 26.12.2013 17,58 10 

36 SC FILDOR COM 
SRL 

58 07.01.2009 22.12.2013 4,21 8 

PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC  

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

37 SC SIMCLAR SRL 246 24.01.2007 31.12.2013 14,96 - 
38 SC NECTAR 

IMPEX SRL 
144 13.01.2009 03.01.2014 3 - 

39 SC NECTAR 
IMPEX SRL 

60 07.01.2009 23.12.2013 15,49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

                                                           ANEXA  nr. 1 

 

 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2013 

 

 

PIAŢA CENTRALĂ 

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata 
teren /mp 

Pozitie 
cadastrala  

•  SC EUROFRUCT 
SRL 

1623 30.06.04 01.07.13 5,09 155 

 

PIAŢA  VALEA  ROŞIE 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata 
teren /mp 

Pozitie 
cadastrala  

1) PFA BALACE 
GEORGETA 

1313 26.05.04 02.06.13 10,52 7 

2) SC RIMEX COM 
SRL 

4789 25.10.05 02.06.13 67,06 31 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ANEXA  nr.2  

 

 

 

  

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2013 

 

PIAŢA CHIRIAC  

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

3) II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7930 21.12.09 31.05.13 13,75 25 

4) II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7931 21.12.09 31.05.13 13,75 24 

5) II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7932 21.12.09 31.05.13 13,75 23 

6) II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7933 21.12.09 31.05.13 13,75 22 
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