
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 
27.02.2014; 

Având în vedere raportul nr. 25670/2014 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 Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată, 
privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi completată, Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Codului 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 modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.86/2013, care va avea următorul conţinut: 

            „Art.5. Proprietarii construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani 
până la data de 31.12.2015,  în caz contrar aceştia au obligaţia de a desfiinţa 
construcţiile şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala proprie”. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.204/2013. 

  Art.3. 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, 
Lia – Olguţa VASILESCU  

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

Direcţia Patrimoniu 

Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici 

Nr.25670____/02.2014                                                                           Se aprobă 

                                                                                                                  PRIMAR 

                                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu 

 

                                                                   Raport 

privind modificarea  art.5 din H.C.L  nr.86/2013 

 

 Prin H.C.L nr.86/2013 s-a aprobat încheierea contractelor de închiriere pentru 
constructii amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, pentru o perioada de 3 
ani. 

 Astfel au fost incheiate contracte de inchiriere , pentru o perioada de 3 ani, titularii 
acestora avind obligatia conform art.5 din hotarire , sa achite chiria pe ultimii 3 ani pentru 
ocuparea terenului respectiv.Ulterior prin H.C.L  nr.204/2013 a fost prelungit termenul de plată 
a datoriilor până la 31.12.2013. 

 Prin cererile inregistrate sub nr.193331/2013 şi nr.10172/2014  S.C.CAFE BAR GOLD 
STAR  SRL şi Ghiţa Sorin Gabriel   solicita esalonarea platii chiriei pe ultimii 3 pe o perioadă 
de 24 de luni, motivind scăderea vinzarilor , fapt  ce a condus implicit la imposibilitatea platii 
sumelor datorate de acestea catre bugetul de stat precum si cele pentru contractul de inchiriere 
incheiat cu autoritatea locala.Menţionam ca ceilalti titulari de contracte de închiriere aprobate 
prin H.C.L 86/2013, au achitat sumele calculate pe cei trei ani anteriori incheierii contractului 
respectiv: S.C.BIOMAR COM SRL, S.C.CAMESLIV SRL si  S.C.ISAROTY COM SRL, iar 
S.C.CAMIROD SRL a desfiintat construcţia la data de  31.12.2013. 

 În aceste condiţii poate fi avută in vedere  modificarea  articolului 5 din H.C.L 86/2013, 
în sensul efectuării plaţilor chiriei pe ultimii trei ani  pâna la 31.12.2015, respectiv incetarea 
efectelor H.C.L 204/2013. 



 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 modificarea art.5din H.C.L nr.86/2013 astfel 
proprietarii constructiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani până la 
31.12.2015, in caz contrar acesţia au obligaţia de a desfiinţa construcţiile şi a aduce 
terenul in starea iniţiala, pe cheltuiala proprie. 
Anexam  în copie : 

H.C.L 86/2013 şi 204/2013 
Cererea  nr.193331 /2013 şi 10172/2014. 

 

         Director Executiv,                                                            Şef Serviciu,          
           c.j.Cristian  Ionuţ  Gâlea                                  Gabriel Smaranda 



 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

  
          HOTĂRÂREA NR.204 

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 
25.04.2013; 

Având în vedere raportul nr. 60091/2013 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 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 şi 102/2013;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată, 
privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi completată, Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Codului 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 modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.86/2013, care va avea următorul conţinut: 

            „Art.5. Proprietarii construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani 
până la data de 31.12.2013,  în caz contrar aceştia au obligaţia de a desfiinţa 
construcţiile şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala proprie”. 

  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. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR, 
 Teodor Nicuşor SAS                Nicoleta MIULESCU 
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Doamna Primar.

a
i

Subsemnatul Ghita Sorin Gabriel, cu domiciliul in Craiova,
str. Amilcar Sandulescu, nr. 10, bl. A29, ap.4, posesor al C.I. nr.
173014, respectuos va rog a-mi aproba esalonarea sumei de
49280 lei ce reprezinta o restanta a chiriei aferente terenului pe

care se afla spatiul comercial ce il am in proprietate si care este
', prevazuta in contractul de inchiriere nr. 263 din
'Npcneiat intre mine si Primaria Craiova.

i' r

15.03.2073

. Datorita faptului ca este o suma considerabila va rog sa
stabitliti ca termen limita de achitare a acesteia data de
3 1.  12.2415.

21 .0 r .2014 Ghita Sorin Gabriel
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Municipiului Craiova, DoljDoamnei Primar a
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SC CAFEBAR GOLDSTAR SRL
CRAIOVA
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Catre,
PRIMARIA CRAIOVA
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Pnn prezenta , va rugam a aproba ca suma de 25.5001ei reprezentand chiria aferenta
anilor 20 I 0-201 3, stabilita pentru firma SC GOLDSTAR SRL sa fie esalonata ia plata pe
perioada de 36 luni.

Va solicitam aceasta esalonare, intrucat pe langa aceasta societatea plateste si chirie
lunara conform contractului de inchiriere.

Va multumim!

t2.12.20t3 SC GOLDSTAR SRL
Administrator,
Onran Constanta

DOMNULUI PRIMAR AL MTINICIPIULUI CRAIOVA
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]V{{- NIC{P{U{- CRAtrOVA
CSNSTI,TLI" LOCA{- AL VIUI.IICIPIULUI CRAIOVA

F{OTARAREA I{R" 85
privind imclainierea priia negoeiere directi a terenurilor apar{infind dorneniului pub{ic
sau priva.{ ai m*nicipiarlali Craiova pe aare sunt amplasate construc{ii ca; ciestiatatia de

spa{ii cornerciale

Consrliui Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinard din data cte
t8  01 .2s  I  3 :

Al'6nd in vedere rapofiul nr.270621 2013 intocmit de Direclia Patrimoniu prin care
se propune inchirierea prin negociere directd a terenurior apartinAnd domeniuh-ii public
sau privat al rnunicipir"rlui Craiova pe care sunt amplasate constructii cu destinatia de sparil
comerciale ;i rapoafiele comisii lor de specialitate ale Consil iului Local ai Vlunicipiuh,ri
Cra iova  nr .54 ,  55 .  56 .  -s7  f i  5B/20 i3 ;

in conformitate cu prevederile l{otardrii Consiliului Local al municipiirlur Crar:i a
nr.46612009, art. 136 alin.l gi art. 141 din Ordonanla Guvernr-rlut nr.9212003 privino
Codul de Procedurd Fiscald, cu modificdrile qi completarile utrterioare, coroborate cu
dispoziiiile Legii nr.273DA06 privind finanlele publice locale, modificatd gi completatd. in
temeiul tr-egii nr.l12A1l pentru punerea in executare a Legiinr.28712009 privind Codu.l
Civil, Titlul trX Capitolul V - Contractul de Locafiune gi art. 2 alin.l lit.c din Legea
Contenciosului Administrativ :

?n temeiul ar1. 36 alin.2 l it. c coroborat cu alin.5 l it. a gi b, an. ul5 aiin.3. art^ 123^
art.61 alin.2 gi art.I 15 alin.1 l it.b din Legea nr. 21512801, republicatS. pri. i ind
administratia publicd locald;

v{{}T,LP"A$TE:

Art"tr. Se aprobd inchirierea prin negociere directd a terenurilor apa(inAnd d.omeniuiui
pubiic sau privat al municipiuiui Craiova, aflate sub constructiile in care se
desfbqoari. activitali econornice,cdtre proprietarii acestor construcfii. prevEzuti in
anexa ny.! nrre fcc? :nq'.te integrantd din prezenta hot[rAre,.pentru o pericada de l
^ ^ ;

&^rt"Z" Se aprcbd incheierea contractelor de inchiriere prevd.zute la ar1.i. aupa moCeiu.i
cadru prevd.zut in anexa nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art..3. Se impr,rtei:ricegte Primarul Vlunicipir.rlui Craiova si ?ncheie gi s5- sf;mn*7,.r
ccntracteie d.e inchiriere prevd,zute la af,.2"

Art"4. Chiria pentirr terenul ocupat va fi stabilita pentru anul 2013 pctrrr,'it r:otarai:il
Ccnsii iuiLri Locai al municipiului Craiova ru.2l2A13 privind impozitele qi tarele
locaie. iar pentru anii urmdtori conform hotardrilor de ccnsiliu aprobate in acesr
SF-flS



Art"S. in rennen de 90 de zile de la incheierea contractelor de inchiriere" oroprietarir
construcliilor au obligatia sd achite chiria pe ultimii trei ani, in caz contrar ace;tie
a--i obligatia de a desfiinla construcliile qi a aduce terenui ?n starea initiali. oe
che lnra la  p ropr ie .

.\nc"6. Frimarui Vlunrcipiului Craiova, prin aparatul de specialitare, Serviciui
Administratie Fublicd "{-ocald, Direclia Economico Financiard. Direclia
Patrimcniu gi ,Direclia Impozite qi Taxe vor aduce ia indeplinire pre.,,ederiie
piezentei hoti.riri.

FRISED{F{T'E DE SEDII{TA,
.  

i r  
- " ' u . , .

Ezamra Y*T*ria {Artnerc PREDESCLT

CONTRA,SEMNEAZA,

SECRTTAR.,

Nicoleta V{{{JLA$CY-'
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