
  

MUNICIPIUL RAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                            PROIECT 
                                                          

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Craiova 

şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova,  având ca obiect imobiul – construcţie 
„Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în 

municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2013; 
    Având în vedere raportul nr.61893/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea contractului de închiriere  încheiat între Municipiul Craiova 
şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobiul – construcţie 
„Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009, republicată, privind Codul 
Civil, modificată şi completată; 

   În temeiul art.36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 4 şi 5, art.45, alin.1, 
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 contractul de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi Sindicatul 
Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobilul-construcţie „Clubul 
Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, identificat în anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56, 
compus din parter şi etaj, cu suprafaţa utilă totală de 1150,42 mp., conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Muncipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Predarea-primirea imobilul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu  şi Sindicatul Liber 
Electroputere Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       

 
 
 

       INIŢIATOR,   AVIZAT, 
         PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
  



  

  
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIACRAIOVA                                                                              
DIRECŢIAPATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                            
Nr. 61893 / 16.04.2013 
                                                                                                         Se aprobă, 
                                                                                                            Primar, 
                                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu 
 
                                               
 
 

RAPORT, 
 
 

Prin adresa nr. 48876/25.03.2013, Sindicatul Liber Electroputere, persoană juridică de 
drept privat, proprietar al imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, cu 
denumirea Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere, transmite către Municipiul 
Craiova oferta sa cu privire la închirierea acestui club menţionat, cu excepţia a trei spaţii de la 
etaj: Birou preşedinte, Birou Comitet sindical şi Sală de şedinţe şi protocol şi a unei magazii 
situate la parter. 

Cele trei încăperi care nu se vor închiria sunt evidenţiale în releveu - ETAJ cu 
numerele1, 7 şi 23. Astfel suprafaţa utilă a încăperilor de la etaj, propuse pentru închiriere, este 
de 329,43 mp. 

De asemenea nu se vor închiria încăperile 4 şi 5 din releveu PARTER. Astfel suprafaţa 
utilă a încăperilor de la parter, propuse pentru închiriere este de 820.99 mp. 

Suprafaţa utilă totală, propusă spre închiriere, a  Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere, este de 1150,42 mp. 

Oferta Sindicatului Liber Electroputere este prezentată în materialul ataşat la prezentul 
raport. 

În Anexa nr. 1 la prezentul raport sunt prezentate releveele PARTER şi ETAJ.  
Astfel proiectul contractului de închiriere, aşa cum a fost negociat ulterior cu 

proprietarul, este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 
Imobilul-construcţie din Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56 este proprietatea 

Sindicatului Liber Electroputere Craiova conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 313/63/2010 şi a deciziei nr.338/02.03.2011 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 313/63/2010.   
 În prezent, în subordinea Consiliului Local Municipiului Craiova există instituţii de 
cultură care îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii, fapt ce conduce la o diminuare a 
actului de exprimare artistică şi de comunicare, precum şi la un număr foarte mic de spectatori 
dispuşi să participe la actul cultural.  

În raport cu această situaţie, autoritatea locală, ce manifestă o reală preocupare pentru 
formarea şi îmbunătăţirea actului de cultură şi de educaţie a celor mai tineri membri ai 
societăţii, are în vedere asigurarea unui spaţiu adecvat Teatrului pentru Copii şi Tineret 
COLIBRI.  

Instituţia a funcţionat foarte mulţi ani în imobilul din str. A.I.Cuza, nr.16. În urma 
aplicării legilor de restituire acest imobil a fost restituit în natură fostului proprietar. 



  

Ca urmare, de şapte ani, activitatea acestei instituţii de cultură ce se adresează, în 
special, tineretului preşcolar şi şcolar, se desfăşoară în mai multe locaţii: 

- Repetiţiile se desfăşoară întro încăpere foarte mică din imobilul situat în Craiova, str. 
Împăratul Traian, nr. 28-30, în acelaşi imobil fiind depozitate în condiţiile cele mai 
inadecvate atât decorurile cât şi celelalte materiale necesare activităţii; 

- Spectacolele se desfăşoară în incinta Teatrului Liric „Elena Teodorini”(o singură 
reprezentaţie pe săptămână), grădiniţe, şcoli, cantine, săli de sport, cămine culturale, 
fără un confort acceptabil pentru micii spectatori şi fără dotări tehnice specifice unui 
teatru care a obţinut recunoaşterea naţională şi internaţională; 

- Astfel împărţirea activităţii între cele două locaţii principale, presupune să fie mutate 
în permanenţă decorurile dintro locaţie în alta cu ocazia fiecărei reprezentaţii, 
conducând astfel la deteriorarea rapidă a acestora, majorarea cheltuielilor materiale, 
nemaiţinând cont de faptul că actul de cultură are de suferit şi astfel se pierd 
spectatori. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 36 alin 2 lit. d şi alin. 6 lit. a 
punctele 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi coroborat cu Legea 287/2009, privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Încheierea contractului de drept privat, având ca obiect închirierea, între Municipiul 
Craiova - în calitate de chiriaş şi Sindicatului Liber Electroputere Craiova - în calitate de 
proprietar, imobilului - construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere 
Craiova”, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, compusă din parter şi etaj, cu suprafaţa 
utilă totală de  1150,42 mp, identificate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

- Aprobarea proiectului contract de închiriere a imobilului - construcţie, conform  Anexei 
nr. 2 la prezentul contract.         

- Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere 
în forma aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova.   

- Predarea-primirea imobilului - construcţie „Clubului Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere Craiova”, situată în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, compusă din parter şi 
etaj, cu suprafaţa utilă totală de 1150,42 mp se face pe bază de proces-verbal încheiat în termen 
de 30 de zile de la aprobare. 
 
 
      Director Executiv,                                                                                              Întocmit, 
     Adriana Cîmpeanu                                                                                  cons. Stelian Marta 

                                                                   
 

Avizat pentru legalitate, 
Ionuţ Gâlea 

 
 

 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.________/__________2013 
 
 

CONTRACT  de ÎNCHIRIERE 
Nr. ____/_____2013 

 
 
 
           
  În baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.____  şi . 
nr._____/2013 s-a încheiat prezentul contract de închiriere, intre 
 

Cap I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

       SINDICATUL LIBER « ELECTROPUTERE », CRAIOVA  cu sediul în 
Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, jud.Dolj, Cod Unic de Înregistrare 7262785, 
reprezentata de ..........., avand functia de ......., denumit in prezentul contract 
LOCATOR  

SI  
 
MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, jud.Dolj, 

cod fiscal 4417214, reprezentat de primarul municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu, denumit in prezentul contract LOCATAR 

 
Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea imobilului situat în Craiova, str. 
Calea Bucuresti nr. 56, jud. Dolj, cu excepţia a patru spaţii de la etaj identificate 
conform anexei. 
 Suprafaţa închiriată va fi folosită numai pentru desfăşurarea de activităţi 
culturale. 

Cap. III DURATA CONTRACTULUI 
 

Art.2. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de 8 ani respectiv 
de la  ...........până la . 
Art.3. La expirarea perioadei de 8 ani părţile pot decide de comun acord prelungirea 
contractului prin act adiţional pentru o nouă perioadă stabilită de acestea. 
 Dacă Sindicatul Liber Electroputere hotărăşte, în perioada derulării 
contractului, înstrăinarea sau donarea Clădirii ce face obiectul prezentului contract, 
Primăria Municipiului Craiova va beneficia de dreptul de preemţiune. 

 
Cap.IV. PREŢUL  ŞI  MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 



Art.4.  Chiria aferentă anului 2013 pentru folosirea imobilului menţionat la art. 1 din 
prezentul contract este de 7000 lei/lună , iar începând cu anul 2014, aceasta se va 
calcula la nivelul impozitului pe construcţie şi teren aferent, corespunzătoare pentru 
fiecare an. 
Art.5. Plata chiriei se va efectua pentru anul 2013 până pe data de 31.12.2013, iar 
începând cu anul 2014 până pe data de 31.03 pentru anul în curs, ............. 
Art.6. Pentru neachitarea la termen a debitelor stabilite se vor percepe majorări de 
întârziere conform actelor normative în vigoare, la data plăţii.  
 

Cap.V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art.7. Obligaţiile locatarului  
 
    (1)Să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă potrivit destinaţiei stabilite prin 
contract. 
    (2) Locatarul se obligă să achite la termenele şi în cuamntumul corespunzător 
contractului chiria calculată şi comunicată de Locator. 

     (3)  Locatarul răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul 
folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incediu, daca nu se dovedeşte că a survenit 
fortuit. 
     4) Dacă lucrările au fost efectuate fără acordul prealabil al locatorului, acesta 
poate alege să ceară locatarului aducerea bunului în stare iniţială, precum şi plata de 
despăgubiri pentru orice pagubă care ar fi cauzată bunului de către locatar 
    (5) Locatarul are obligaţia să-l despăgubească pe locator de toate prejudiciile 
suferite ca urmare a necomunicării de către acesta a tulburărilor asupra bunului 
închiriat inclusiv în cazul în care riscul pierderii în tot sau în parte a folosinţei 
bunului.  
       6) Să execute lucrările de reparaţii ale elementelor de construcţie şi instalaţiilor 
de orice fel; orice lucrări executate de chiriaş pentru îmbunătăţirea şi modernizarea 
spaţiului închiriat rămân în sarcina acestuia, fără ca proprietarul să fie obligat la plata 
acestora   
    (7) Sa prededa imobilul la finalul perioadei de locatiune in conditiile initiale 
preluarii lui 
      8) Să respecte normele PSI şi orice obligaţie legată de asigurarea acestor servicii 
        9) Să folosească instalaţiile electrice conform normelor tehnice în vigoare 
       10) Să aducă la cunoştinţa proprietarului orice informaţii care, dacă nu ar fi 
cunoscute, ar contribui la degradarea clubului. 
       11)Să-şi asigure paza spaţiilor închiriate şi, de asemenea, personal de curăţenie şi 
întreţinere a spaţiilor închiriate 
 12)Să preia ca salariat pe actualul administrator al Clubului Electroputere 
 13)Primăria să sprijine orice acţiuni culturale care fac reclamă şi publicitate 
brandului Electroputere. 
 14)Să achite cheltuielile de orice natură a tuturor utilităţilor: apă, energie 
electrică, căldură, gunoi, telefon. 
 



Art.8. Obligaţiile locatorului 
 
       
    (1)Sa asigure locatarului linistita si utila folosinta a bubului pe intreaga 
durata a contractului de inchiriere 
       (2)Locatorul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii 
contractului si pe acre locatarul nu le-a reclamat la momentul preluarii bunului; 
    
 

Cap. VI MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 

Art.9. Prezentul contract va putea fi amendat sau modificat numai prin act adiţional 
semnat de ambele părţi contractante. Orice act adiţional încheiat de părţi va face parte 
integrantă din contract. 
 

                                Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI 

 
Art.10 Prezentul contract înceteaza la data expirării termenului pentru care a fost 
încheiat, cu excepţia cazului în care părţile au convenit prelungirea sa prin act 
adiţional. 
Art. 11 Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă 
dreptul celeilalte să considere contractul reziliat de drept, cu condiţia notificării 
celeilalte părţi cu cel putin 30 zile înainte. 
 Art. 12. Prezentul contract încetează prin acordul ambelor părţi 
 

 
 

Cap.VIII  NULITATEA PARŢIALĂ 
 

Art.13. (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este declarată nulă, 
părţile o  vor înlocui prin alta, care să corespundă cât mai fidel spiritului acestui 
contract, iar celelalte clauze îşi vor produce efectele în continuare, contractul 
păstrându-şi valabilitatea şi caracterul obligatoriu în măsura maxim admisă de lege.  
   (2) În măsura în care o parte a unei clauze este considerată nelegală, nulitatea 
nu va afecta decât acea parte a clauzei, restul dispoziţiilor ei rămânând pe deplin 
aplicabile. 
                                          Cap.IX  FORŢA MAJORĂ 
 
Art.14. (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

        (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilorasumate prin  contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

   (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei  
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 



acesteia. 
   (4). Partea contractuală care  invocă  forţa  majoră are obligaţia de a  notifica   

celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

  (5) Dacă  forţa majoră acţionează sau se estimează că va  acţiona  o  perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea 
de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese.” 
 

Cap.X SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

Art.15.(1) Litigiile, controversele şi pretenţiile care se vor naşte din prezentul 
contract sau în legătură cu el vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
        (2)Dacă părţile din prezentul contract nu vor ajunge la o întelegere amiabilă, 
atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei competente. 

  
                                Cap. XI CLAUZE SPECIALE 
 

 Art.16 (1) Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului 
Civil, cu reglementările legale în vigoare referitoare la locaţiune şi cu reglementările 
fiscale în materie. 

Cap. XII DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 17. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă. 

 
         LOCATOR                                                      LOCATAR 
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