
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 
30.01.2014; 

Având în vedere raportul nr.10222/2014 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 nr.785/2013 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal 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 . 10222/22.01.2014                                                                                                                        
                 SE APROBĂ, 
               PRIMAR 

   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

                                                          R A P O R T , 

 

 

      Prin  adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 15/21.01.2014, S.C. 
PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr. 2931/20.01.2014 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: 

  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, în care sens are în derulare contracte de 

închiriere cu agenţii economici ce desfasoară activităţi comerciale în pieţe .   

Pâna în prezent  au expirat  contractele de închiriere pentru spaţiile comerciale / terenurile din pieţele 

Municipiului Craiova prezentate în Anexa , fapt pentru care  se face propunerea de prelungire 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, acestea  se pot prelungi prin act adiţional numai prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Craiova. În conţinutul Raportului nr. 2931/20.01.2014 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: 

 

1.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 27205/23.12.2013, SC 

COMARION SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1147/25.03.2008. Contractul a fost 

încheiat pentru un spaţiu în suprafaţă de 26,29 mp situat în Piaţa CENTRALă, hala de carne, poziţia 18. Perioada 

de valabilitate a contractului de închiriere  expiră la data de 02.03.2014. Facem menţiunea ca agentul economic a 

achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

       2.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 25830/04.12.2013, SC 

DRAGOFAN SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1654/02.05.2007. Contractul a fost 

încheiat pentru un spaţiu în suprafaţă de 25,75 mp situat în Piaţa CENTRALĂ, hala de carne, poziţia 19. Perioada 

de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 31.12.2013. Facem mentiunea ca agentul economic a 

achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

         3. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 27060/20.12.2013, SC 

GALOVI IMPEX SRL a  solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1122/24.02.2009. Contractul a 

fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 54,50 mp situat în Piaţa CENTRALĂ, hala de carne,poziţia 4. 

Perioada de valabilitate a contractului de închiriere expira la data de 02.02.2014. Facem mentiunea ca agentul 

economic a achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

        4. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 27061/20.12.2013, SC 

GALOVI IMPEX SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4774/25.10.2005.Contractul a fost 

încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 57,26 mp situat în Piaţa CENTRALĂ. Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expira la data de 20.03.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a achitat 

contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

         5.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 27189/23.12.2013, SC 

MEDGAL FARM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1406/17.03.2009.Contractul a 

fost încheiat pentru un spatiu, în suprafaţă de 12,39 mp situat în Piaţa CENTRALĂ, poz.30, rel.C 18.Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere expira la data de 16.03.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a 

achitat contravaloarea  chiriei pe luna dec. 2013. 

       6. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 27180/23.12.2013, SC 

PANGROUP SA a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1116/24.02.2009. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 61,63 mp situat în Piaţa CENTRALĂ, poz.20.Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expira la data de 24.02.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a achitat 

contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 



          7.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 26980/19.12.2013, SC 

TRANS GRIG SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 800/11.02.2009. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 37,08 mp situat în Piaţa CENTRALĂ,poz.57.Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expira la data de 10.02.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a achitat 

contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

         8. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 2469/16.01.2014, SC ACD 

COM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1277/09.03.2009.Contractul a fost încheiat 

pentru un spaţiu, în suprafaţă de 12,53 mp situat în Piaţa CENTRALĂ,poz.44,rel.C 19.Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expiră la data de 09.03.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a achitat 

contravaloarea  chiriei pe luna dec. 2013. 

            9.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 2470/16.01.2014, SC 

ACD COM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1278/09.03.2009.Contractul a fost 

încheiat pentru un spaţiu, în suprafaţă de 12,53 mp situat în Piaţa CENTRALĂ,poz.43,rel.C 19.Perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere expiră la data de 09.03.2014. Facem mentiunea ca agentul economic a 

achitat contravaloarea  chiriei pe luna dec. 2013. 

         10. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 2600/16.01.2014, SC 

TDG SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1329/11.03.2009.Contractul a fost încheiat 

pentru un spaţiu, în suprafaţă de 12,53 mp situat în Piaţa CENTRALĂ,poz.42,rel.C 19.Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere expiră la data de 11.03.2014. Facem mentiunea că agentul economic a achitat 

contravaloarea chiriei pe luna decembrie 2013. 

         11. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 

26337/11.12.2013, SC FITOFARM SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.2600/11.05.2009.Contractul a fost încheiat pentru un spaţiu, în suprafaţă de 12,53 mp situat în Piaţa 

CENTRALĂ,poz.36,rel.C 19. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 

31.12.2013. Facem mentiunea ca agentul economic a achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 

2013. 

 12.Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 25524/29.11.2013, 

SC GIVPAN GROUP SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.242/20.01.2006.Contractul a fost încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 41,47 mp situat în Piaţa 

Dezrobirii . Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a expirat la data de 31.12.2013. Facem 

menţiunea că agentul economic a achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

    13. Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 1266/09.01.2014, 

SC SORALI SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1159/26.03.2008.Contractul a 

fost încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 14,42 mp, situat în Piaţa Valea Roşie, pozitia 65. Perioada 



de valabilitate a contractului de închiriere expiră la data de 01.03.2014. Facem mentiunea ca agentul 

economic a achitat contravaloarea chiriei pe luna decembrie 2013. 

 

 

     14.Prin adresa înregistrată la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  sub nr. 1603/13.01.2014, 

SC SOLAVI SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1000/07.03.2011.Contractul 

a fost încheiat pentru un teren, în suprafaţă de 39,27 mp, situat în Piaţa Valea Roşie pozitia 97. Perioada 

de valabilitate a contractului de închiriere expiră la data de 07.03.2014. Facem mentiunea că agentul 

economic a achitat contravaloarea  chiriei pe luna decembrie 2013. 

Faţă de cele prezentate 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 din Noul Cod 

Civil, şi cu 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 spaţiile şi 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  spaţiilor şi terenurilor ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de 

spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii  identificate la punctul 1 se stabileşte în conformitate 

cu Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.785/2013 referitoare la  aprobarea  

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

Municipal 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  

-  SC COMARION 
SRL 

1147 25.03.2008 02.03.2014 26,29 Hala de 
carne,poz 18  

-  SC DRAGOFAN 
SRL 

1654 02.05.2007 31.12.2013 25,75 Hala de 
carne,poz 19 

-  SC GALOVI 
IMPEX SRL 

1122 24.02.2009 02.02.2014 54,50 Hala de 
carne,poz 4 

-  SC GALOVI 
IMPEX SRL 

4774 25.10.2005 20.03.2014 57,26 - 

-  SC MEDGAL 
FARM SRL 

1406 17.03.2009 16.03.2014 12,39 C18,30 

-  SC PAN GROUP 
SA 

1116 24.02.2009 24.02.2014 61,63 Poz 20 

-  SC TRANS GRIG 
SRL 

800 11.02.2009 10.02.2014 37,08 Poz 57 

-  SC ACD COM SRL 1277 09.03.2009 09.03.2014 12,53 C19,poz 44 

-  SC ACD COM SRL 1278 09.03.2009 09.03.2014 12,53 C19,poz 43 

-  SC TDG SRL 1329 11.03.2009 11.03.2014 12,53 C19,poz 42 

-  SC FITOFARM SRL 2600 11.05.2009 31.12.2013 12,53 C19,poz 36 
PIAŢA  DEZROBIRII 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

- SC GIVPAN GROUP 
SRL 

242 20.01.2006 31.12.2013 46,47 - 

 

PIAŢA VALEA ROŞIE 

 



Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

-  SC SORALI SRL 1159 26.03.2008 01.03.2014 14,42 65 

-  SC SOLAVI SRL 1000 07.03.2011 07.03.2014 39,27 97 
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