
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 

25.04.2013; 
Având în vedere raportul nr.58932/2013 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 31.12.2013, 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 nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.05.2013, 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 Piaţa Chiriac 
din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.3.  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 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 şi art.2 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.5. 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. 58932 / 10.04.2013 
                                 SE  APROBĂ, 
                 PRIMAR 

        Lia Olguţa Vasilescu 
      R A P O R T , 

   Prin  adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.,    
88/09.04.2013 , S.C. PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr. 
9538/08.04.2013 privind propunerea 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  sau urmează să expire.  

 Propunerea prelungirii contractelor  până la data 31.12.2013, pentru agenţii economici  

nominalizaţi în Anexa 1  şi până la data de 31.05.2013 pentru agenţii economici 

nominalizaţi în Anexa 2   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 .Aceştia  sunt buni platnici şi  de bună credinţă, 

respectandu-si obligaţiile contractuale,  prin prelungirea contractelor de inchiriere se 

asigură o continuitate în colectarea veniturilor din chirii.De asemenea, beneficiarii  



intentioneaza continuarea raporturilor contractuale,depunand in acest sens cereri către SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.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 Anexele 1 şi 2  se pot 

prelungi prin act adiţional în baza  hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova .  

În conţinutul Raportului nr. 9537/08.04.2013 întocmit de SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” 

SRL, se  prezentă situaţia  agenţilor economici nominalizaţi în Anexele 1,2  şi contractele 

de închiriere deţinute de aceştia după cum urmează: 

  1)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 

9352/04.04.2012, SC DURANI SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.2159/30.05.2007,prelungit prin actul adiţional 1609/07.02.2011. Contractul a 

fost încheiat pentru un spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp situat în PIAŢA CENTRALĂ 

,C19,poz 45. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira la data 

de30.05.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna martie 2013. 

2)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 

8579/25.03.2013,SC MARILU IMPEX SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.1078/30.05.2004,prelungit prin actele adiţionale 2269/01.06.2007 şi 

8799/06.07.2010. Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 10,94 mp situat 

în PIAŢA Craioviţa Noua Big, poz 4. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere 

expiră la data de 04.05.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna martie 2013. 

3)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8652/23.03.2013, SC RONI CONSTRUCT SRL a solicitat prelungirea duratei contractului 

de închiriere nr.6283/11.05.2010 şi 6281/11.05.2010. Contractele au fost încheiate pentru 

două spaţii comerciale în suprafaţă de 12,40 mp fiecare, situate în PIAŢA Chiriac, poziţiile 

12 şi 13. Perioada de valabilitate a contractelor de închiriere expira la data de 11.05.2013. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna  martie 2013. 



4)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8542/25.03.2013, SC SILVA FOREST SRL  a solicitat prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.846/31.03.2004.Contractul a fost încheiat pentru un teren  în suprafaţă de 

27,00 mp situat în PIAŢA Garii ,poziţia 3 şi a fost prelungit prin actele adiţionale 

1844/11.05.2007 şi 8621/05.07.2010,fiind modificată şi suprafaţa ocupată la 26,78 

mp.Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 02.04.2013. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat  chiria şi pe luna martie . 

5)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8222/18.03.2013,SC TITCOR AGENT ASIGURARE SRL a solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.2209/31.05.2007.Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de11,60 mp situat în Piaţa Centrală,poz cadastrală  101,fiind prelungit prin actul 

adiţional 9355/31.05.2013.Perioada de valabilitate a contractului de închiriere  expira la 

data de 31.05.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv 

contravaloarea chiriei pe luna martie 2013. 

6)Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , sub nr. 

8489/22.03.2012, SC VIE VIN SEGARCEA SRL a solicitat prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.2208/31.05.2007.Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 25,80 mp situat în PIAŢA CENTRALĂ,poz 100.Prin actul adiţional 

10874/10.09.2010  s-a prelungit durata contractului initial pană la data de 31.05.2013. 

Conform fişei de cont prezentate agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea 

chiriei pe luna martie  2013. 

7) II PADURARU SEVASTINA LOREDANA a solicitat prelungirea duratei contractelor 

de închiriere   nr.7930/21.12.2009,7931/21.12.2009,7932/21.12.2009, 7933/21.12.2009.

 Contractul 7930 /21.12.2009 a fost încheiat pentru un spatiu  în suprafaţă de 13,75 

mp situat în PIAŢA Chiriac,poziţia 25,fiind prelungit prin actul adiţional 7551/06.03.2013 

pană la data de 30.04.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna martie.   

Contractul 7931 /21.12.2009 a fost încheiat pentru un spaţiu  în suprafaţă de 13,75 mp 

situat în PIAŢA Chiriac ,poziţia 24  ,fiind prelungit  prin actul adiţional 7550/06.03.2013 



pană la data de 30.04.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna martie  2013. 

Contractul 7932 /21.12.2009 a fost încheiat pentru un spaţiu  în suprafaţă de 13,75 mp 

situat în PIAŢA Chiriac ,pozitia 23  fiind prelungit  prin actul adiţional 7549/06.03.2013 

pană la data de 30.04.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna martie  2013. 

Contractul 7933 /21.12.2009 a fost încheiat pentru un spatţu  în suprafaţă de 13,75 mp 

situat în PIAŢA Chiriac ,pozitia 22  fiind prelungit  prin actul adiţional 7548/06.03.2013 

pană la data de 30.04.2013. Conform fişei de cont prezentate agentul economic a achitat 

inclusiv contravaloarea chiriei pe luna martie  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.1din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,propunem 
spre aprobare  Consiliului Local al  Municipiului Craiova : 

 1.Prelungirea , până la data de 31.12.2013 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 municipiului 
Craiova,prevazute in Anexa nr.1  la prezentul raport şi până  la data de 31.05.2013 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 municipiului Craiova,prevĂzute in Anexa nr.2 la prezentul 
raport.  

         2.Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la punctul 1 va fi stabilit 
conform Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată  
privind 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,                                                                                                        



                      Adriana Cîmpeanu                                                                                                                                               

              

                                                                                        Întocmit,                             

                                                                                                             Cons.Silvia Nănău 

 

                                                              Avizat pentru legalitate, 

                                                                Cons.jur.Ionuţ Gâlea  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



          ANEXA  nr.1 

 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PÂNĂ LA DATA DE 

31.12.2013 

 

 

 

PIAŢA CENTRALÂ 

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act 

adiţional 

Data  
încheierii  

Data 
expirării 

Suprafaţa 
/mp 

Pozitie 
cadastrală  

•  SC DURANI 
SRL 

2159 30/05/07 30/05/13 12,53 C19,poz.45 

•  SC TITCOR 
AGENT 

ASIGURARE 
SRL 

2209 31/05/07 31/05/13 11,6 Poz 101 

•  SC VIE VIN 
SEGARCEA 

SRL 

2208 31/05/07 31/05/13 25,8 Poz 100 

 

PIAŢA  CRAIOVIŢA NOUĂ BIG  

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act 

adiţional 

Data  
incheierii  

Data  

expirării  

Suprafaţa 
/mp 

Poziţie 
cadastrală  

-  SC MARILU 
IMPEX SRL 

1078 30/05/04 04/05/13 10,94 Poz.4 



 

PIAŢA GĂRII  

 

Nr 
crt  

Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act 

adiţional 

Data  
incheierii  

Data  

expirării  

Suprafaţa 
/mp 

Poziţie 
cadastrală  

01/1
1/11 

SC SILVA 
FOREST SRL 

846 31/03/04 02/04/13 26,78 Poz.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ANEXA nr. 2  

 

 

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PANA LA DATA DE 

31.05.2013 

 

PIAŢA CHIRIAC  

 

Nr 
crt  

Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act 

adiţional 

Data  
incheierii  

Data  

expirării  

Suprafaţa 
/mp 

Poziţie 
cadastrală  

1 SC RONI 
CONSTRUCT 

SRL 

6281 11/05/10 11/05/13 12,4 Poz.12 

2 SC RONI 
CONSTRUCT 

SRL 

6283 11/05/10 11/05/13 12,4 Poz.13 

3 II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7930 21/12/09 30/04/13 13,75 Poz.25 

4 II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7931 21/12/09 30/04/13 13,75 Poz.24 

5 II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7932 21/12/09 30/04/13 13,75 Poz.23 

6 II PADURARU 
SEVASTINA 
LOREDANA 

7933 21/12/09 30/04/13 13,75 Poz.22 

 

 



 
















	01
	PRELUNGIRE CONTRACTE SC PIETE

