
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
 PROIECT 

  
          HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 
referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului 

public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu 
destinaţia de spaţii comerciale 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr. 44092/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 
referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public 
sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii 
comerciale;   

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.1 şi art. 141 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003, republicată, privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi completată, 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Codul Civil, 
Titlul IX Capitolul V – Contractul de Locaţiune, Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
modificată şi completată şi Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 

În temeiul art. 36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a şi 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 completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.86/2013, cu o poziţie: S.C. Cafe Bar Gold Star S.R.L., str. Dezrobirii, 
nr.92-94, teren în suprafaţă de 94 mp.  

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 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  Urmărire Contracte, Agenţi Economici 

Nr. 44092/22.03.2013                                                                         Se aprobă 

                                                                                                                  PRIMAR 

                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 

 

      Raport 

privind modificarea  anexei 1 la H.C.L  nr.86/2013 

în sensul completării cu S.C. CAFE BAR GOLD STAR S.R.L.  

 

 Prin H.C.L nr.86/2013 s-a aprobat încheierea contractelor de închiriere pentru constructii amplasate pe 
domeniul pulic/privat al municipiului Craiova, pentru o perioada de 3 ani.Din verificarile efectuate s-a constatat ca 
şi S.C.Cafe bar Gold Star S.C.L detine o constructie în str. Dezrobirii nr.92-94, în suprafata de 94 mp, cumparata de 
la S.C.COREALIS S.A,conform contractului de vînzare cumparare autentificat sub nr.2984/2004. 

 Soluţia închirierii prin negociere directă este de natură a proteja proprietatea municipiului asupra 
terenurilor, dar şi respectarea dreptului de proprietate asupra  construcţiilor edificate pe aceste terenuri . 

 Prin urmare, situaţia ce se impune, este aceea de modificare prin completare  ANEXA 1 la H.C.L.86 /2013 
cu CAFE BAR GOLD STAR S.R.L şi pe cale de consecinţă încheierea contractului de închiriere în forma prevăzută în 
ANEXA 2 la H.C.L. nr.86/2013 . 

 Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile Codului Civil, a Legii 
nr.215/2011 R privind administraţia publică locală, Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată, privind Codul 
de procedură fiscală, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată şi Legii nr.273/2006 privind 
Finanţele publice locale modificată şi completată. 

 Faţă de cele expuse, propunem  spre analiză şi aprobare: 

1 Proiectul de hotărâre având ca obiect completarea Anexei 1 la H.C.L. nr.86/2013 , cu S.C. Cafe Bar Gold 
Star S.R.L, spatiu situat în str.Dezrobirii nr.92-94, în supr. de 94mp. 
Anexam  în copie : 

contractul de vînzare cumparare 
releveu spatiu comercial 



 

H.C.L 86/2013 
Cerere nr.30560/2013 

 

Director Executiv, 

                                                 Adriana Cîmpeanu 
 

          Şef  Serviciu,                                                 Avizat pentru legalitate,          
  Gabriel    Smaranda                                                     c.j.Gâlea Ionuţ 
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