
 

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 

25.04.2013; 
Având în vedere raportul nr. 60555/2013 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, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013, cu terenurile care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, închiriate pe o perioadă de 1 an, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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 

 
 



 

0000MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL  PATRIMONIU 
NR. 60555/  04.2013    
 
                                                                                                                         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. 

1.Prin cererea nr. 18335/2012, Priboi Ion  cu domiciliul în Craiova, str. Nouă nr.26 , 
solicită închirierea unui  teren în suprafaţă de 120 mp., situat în Craiova, str. Dr. Marcovici nr. 21 
pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat str. Dr. Marcovici nr. 21 cu suprafaţa de  126 mp şi valoare de 
inventar de 13860 lei” este identificat la poziţia nr. 3 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 147/2013. 

2.Prin cererea nr. 46545/2013, Petrică Marin cu domiciliul în Craiova, str. Roznov  , nr. 
56 ( fost nr. 40G)  , solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în Craiova, str. 
Roznov  , nr. 56 ( fost nr. 40G)   pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat str. Craiova, str. Roznov  , nr. 58Bis ,cu suprafaţa de  86  mp şi 
valoare de inventar de 15800 lei” este identificat la poziţia nr. 25 din anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 
223/2008  şi la poziţia nr. 252  din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

3.Prin cererea nr. 35460/2013, Sălceanu Marin  cu domiciliul în Craiova, str. Doiceşti , nr. 
24  solicită închirierea terenului în suprafaţă de 200 mp., situat în Craiova, str. Doiceşti , nr. 21 
pentru cultivare legume - zarzavat. 



 

Bunul „teren cultivat Craiova, str. Doiceşti , nr. 21 , în suprafaţa de  200 mp şi valoare de 
inventar de 43530 lei” este identificat la poziţia nr. 19 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 223/2008 şi 
la poziţia nr. 246 din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

4.Prin cererea nr. 37704/2013, Efrem Mioara cu domiciliul în Craiova, str. Buzăului , Nr. 
27 , solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 220 mp., situat în Craiova, str. Razelm , nr. 21 
pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat str. Razelm , nr. 21, cu suprafaţa de  234  mp şi valoare de inventar de 
25740 lei” este identificat la poziţia nr. 6 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 147/2013 . 

5.Prin cererea nr. 39418/2013, Geamănu Ştefan cu domiciliul în Craiova, str. Buzăului  , 
nr 23 , solicită închirierea terenului în suprafaţă de 136 mp., situat în Craiova, str. Razelm , nr. 25 
pentru cultivare legume – zarzavat. 

Bunul „teren cultivat , str. Razelm , nr 25, cu suprafaţa de  130  mp şi valoare de inventar 
de 14300 lei” este identificat la poziţia nr. 2 din anexa nr. 1A la H.C.L. nr. 147/2013. 

6.Prin cererea nr. 46546/2012, Petrişor Hariton cu domiciliul în Craiova, str. Gorjului , nr. 
16 ,  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 70 mp., situat în Craiova, str. Gorjului , nr. 16 ( 
fost nr. 10)  pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat, str. Gorjului , nr. 16 ( fost nr. 10)  , cu suprafaţa de  70  mp şi valoare 
de inventar de 18319 lei” este identificat la poziţia nr. 19 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 522/2007 
şi la poziţia nr. 274 din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

7.Prin cererea nr. 48538/2013, Burada Marin cu domiciliul în Craiova, str. Căprioarei , nr. 
75 ,  solicită închirierea terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Craiova, str. Techirghiol , nr. 
12A , pentru cultivare legume – zarzavat.  

Bunul „teren cultivat str. Techirghiol , nr. 12A,  cu suprafaţa de  252mp şi valoare de 
inventar de 37143 lei” este identificat la poziţia nr. 226 din anexa nr. 1A  la H.C.L. nr. 522/2007 
şi la poziţia nr. 194 din anexa nr. 3A  la H.C.L. nr. 35/2010. 

8.Prin cererea nr. 48474/2013, Basa Ion cu domiciliul în Craiova, str. Sinaia , nr. 54 (fost 
40C) ,  solicită închirierea terenului în suprafaţă de 80 mp, situat în Craiova, str. Sinaia , nr. 54 , 
pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat str. Sinaia , nr. 54, cu suprafaţa de  84mp şi valoare de inventar de 
15460 lei” este identificat la poziţia nr. 26 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 223/2008 şi la poziţia 
nr. 253 din anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 35/2010. 

9.Prin cererea nr. 48446/2013, Ungur Cristuţa Marinca  cu domiciliul în Craiova, str. 
Matei Basarab  , nr. 24 ,  solicită închirierea terenului în suprafaţă de 75 mp, situat în Craiova, str. 
Dealul Spirii , nr. 15 - 17 pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat str. Dealul Spirii , nr. 15 (fost nr. 15 – 17), cu suprafaţa de  73,8mp şi 
valoare de inventar de 56822,31 lei” este identificat la poziţia nr. 588 din anexa nr. 2A  la H.C.L. 
nr. 522/2007 şi la poziţia nr. 59 din anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 347/2009 şi poziţia nr. 32 din anexa 
nr. 4A la H.C.L. nr. 84/2010  

10.Prin cererea nr. 47806/2013, Duţu Marin cu domiciliul în Craiova, str. Caracal, nr. 
168B ,  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Craiova, zona Valea Fetii 
pentru cultivare legume - zarzavat.  

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 400mp 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. 

11. Prin cererea nr. 39419/2013, Gabriel Guicin cu domiciliul în Craiova, str. Fraţii 
Buzeşti, nr. 13 ,  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 1054 mp, situat în Craiova, zona 
Valea Fetii pentru cultivare legume - zarzavat.  

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 1054mp 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. 

12. Prin cererea nr. 44964/2013, Jianu Ion cu domiciliul în Craiova, str. George Fotino, nr. 
7 , bl. 8 , sc.2 , ap. 4,   solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Craiova, 
zona Valea Fetii pentru cultivare legume - zarzavat.  

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 200 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. 

13.Prin cererea nr. 42778/2013, Jianu Constantin cu domiciliul în Craiova, str. Aurel 
Vlaicu , nr 13 , bl.48 , ap. 10  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în 
Craiova, zona Valea Fetii pentru cultivare legume - zarzavat.  

Bunul „teren cultivat în suprafaţă de 100 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. 

14.Prin cererea nr. 51932/2013, Durău Vastică cu domiciliul în Craiova, str. Aleea 2 
Roznov , nr.12 ,  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 160 mp., situat în Craiova, str. 
Aleea II Roznov , nr.10   pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat, str. Aleea II Roznov , nr.10   , cu suprafaţa de  413  mp şi valoare de 
inventar de 40168 lei” este identificat la poziţia nr. 148 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 522/2007 
şi la poziţia nr. 124 din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010. 

15.Prin cererea nr. 51891/2013, Deciu Marin  cu domiciliul în Craiova, str. Gorjului , 
nr.26 (fost nr. 10F) ,  solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 162 mp., situat în Craiova, str. 
Aleea II Roznov , nr.13   pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat, str. Aleea II Roznov , nr.13   , cu suprafaţa de  155  mp şi valoare de 
inventar de 15550 lei” este identificat la poziţia nr. 12 din anexa nr. 2A  la H.C.L. nr. 223/2008 şi 
la poziţia nr. 239 din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010 

16.Prin audienţa nr. A462/2013, Nicolici Ilie  cu domiciliul în Craiova, str. Sovata, nr.22 ,  
solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 300 mp., situat în Craiova, str. Corabia , nr. 3 ,   
pentru cultivare legume - zarzavat. 

Bunul „teren cultivat, str. Corabia , nr. 3    , cu suprafaţa de  300  mp şi valoare de inventar 
de 65294 lei” este identificat la poziţia nr. 172 din anexa nr. 1A  la H.C.L. nr. 522/2008 şi la 
poziţia nr. 146 din anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 35/2010 

 
 



 

 
 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: 

• Se modifică prin completarea anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2013 cu terenuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova , inchiriate pe o perioadă de 1 an în vederea 
cultivarii de legume - zarzavat  ,  cu persoanele identificate în anexă; 
1 împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi să semneze contractele de 
închiriere pentru terenurile cultivate care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
cu persoanele prevăzute în anexa  la prezentul raport; 

 
 
             

DIRECTOR EXECUTIV,                                                VIZAT DE LEGALITATE 
    Adriana Cîmpeanu                                                            cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 
                        ÎNTOCMIT, 
                                       insp. Popescu Cosmin 
 
                                                                
 
 



 
                                                                                                                                 Anexa  la Hotărârea 
                           Terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova folosite de persoane fizice pentru  
                                                                               cultivare legume-zarzavat 
 

 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ 

 

Nr. 
Crt. 

Nume şi Prenume Adresa domiciliu Adresa teren Suprafaţa 
mp 

Pozitie 
HCL  

1.  Priboi Ion Str. Nouă , nr. 26 Str. Dr. Marcovici nr. 21 126 147/2013/1A/3 
2.  Petrică Marin Str. Roznov , nr. 56 Str. Roznov, nr. 58bis 86 223/2008/2A/25 
3.  Sălceanu  Marin Str. Doiceşti, nr. 24 Str. Doiceşti , nr. 21 200 223/2008/2A/19 
4.  Efrem Mioara Str. Buzăului , nr.27 Str. Reazelm, nr. 21 234 147/2013/1A/6 
5.  Geamănu Ştefan Str. Buzăului  , nr.23 Str. Reazelm  , nr.25 130 147/2013/1A/2 
6.  Petrişor  Hariton Str.Gorjului  , nr. 16 Str. Gorjului  , nr. 16 ( fost 

10) 
70 55/2008/ 2A/19 

7.  Burada  Marin Str. Căprioarei , nr. 75 Str. Techerghiol nr. 12A 188 522/2007/1A/226 
8.  Basa Ion  Str. Sinaia  , nr.54 Str. Sinaia , nr.54 71 223/2008/2A/26 
9.  Ungur Cristuţa 

Marinca 
Str. Dealul Spirii , nr.15-17 Str.  Dealul Spirii , nr.15-17 74 522/2007/2A/588 

10.  Duţu Marin Str. Caracal, nr. 168B Zona Valea Fetii 400 522/2007/1A/ 238 
11.  Gabriel  Guicin Str. Fraţii Buzeşti , nr. 13 Zona Valea Fetii 1054 522/2007/1A/238 
12.  Jianu Ion Str. George Fotino nr. 7 , 

bl.8 , sc.2, ap. 4 
Zona Valea Fetii 200 522/2007/1A /238 

13.  Jianu Constantin Str. Aurel Vlaicu nr.13, bl 
48, ap.10 

Zona Valea Fetii 100 522/2007/1A /238 

14.  Durău Vasile  Str. Aleea 2 Roznov , nr. 12 Str. Aleea 2 Roznov , nr. 10 357 522/2007/1A /148 
15.  Deciu Marin Str. Gorjului  , nr. 26 Str. Aleea 2 Roznov , nr. 13 155 223/2008 /2A /12 
16.  Nicolici Ilie Str. Sovata , nr. 22 Str. Corabia, nr. 3 300 522/2007/1A/ 172 
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