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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului 

public al municipiului Craiova, situat în Cartier Craioviţa Nouă, str. Nicolae 
Coculescu, nr.24-Piaţa Orizont 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.05.2014. 
         Având în vedere raportul nr.76186/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Cartier Craioviţa Nouă, str. Nicolae Coculescu, nr.24-Piaţa 
Orizont; 

În conformitate cu prevederile art.5. lit b şi art.59 alin. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007, art.10 alin.2 
din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,cu 
modificările şi completările ulterioare şi Titlulului VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 
din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 concesionarea, prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 15 ani, a 

terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
1190 mp., situat în Cartier Craioviţa Nouă, str. Nicolae Coculescu, nr.24-Piaţa 
Orizont, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire al licitaţiei publice, se stabileşte pe baza raportului de evaluare 
care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Caietul de sarcini va fi aprobat în Consiliul Local al Municipiului Craiova, după 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei publice. 

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, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                                         
Direcţia Patrimoniu                                                                                                             
Serviciul Patrimoniu                                                                                     
Nr. 76186/23.05.2014                                                                                                         
                                                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 
                       
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   
                                                                 RAPORT, 

 
 
 Prin HCLnr.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. 

  În conformitate cu art.10 alin.(1),(2) din HCL nr.24/2011, şi  în baza Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr.  397/2011, bunurile proprietate publică şi privată a municipiului 
Craiova care au fost date în administrarea S.P.A.P.T Craiova potrivit HCL nr.82/2006 cu 
completările şi modificările ulterioare, au fost concesionate prin negociere directă către SC 
,,Piete si Târguri Craiova ’’ SRL, încheindu-se  contractului de concesiune înregistrat la S.C 
,,Pieţe şi Târguri Craiova ’’ SRL sub nr. 1161/12.01.2012 şi la Primaria Municipiului Craiova sub 
nr 4487/12.01.2012. Obiectul contractul de concesiune-ANEXA la H.C.L. nr.397/2011, este 
cedarea şi preluarea în concesiune a bunurilor descrise în  anexe, bunuri ce aparţin domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova 

 Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 149/2014 s-a aprobat preluarea bunurilor situate în 
Piata 1 Mai ,  Piaţa Orizont şi a aleilor carosabile din Pieţele  Municipiului Craiova din 
exploatarea   SC ,,Piete si Târguri Craiova’’ în proprietatea publică şi privată a Municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru reabilitarea şi 
efectuatea de investiţii ce corespund standardelor Uniunii Europene din punct de vedere sanitar 
– veterinar şi de sănătate publică . 

       În cadrul acestei pieţe  trebuie făcute modernizări iar din cauza situaţiei economice SC 
,,Piete si Târguri Craiova SRL  ’’ nu dispunea de fonduri necesare pentru executarea acestor 
lucrări . 

 În această situaţie este necesară scoatere a la licitaţie publică a terenului situat în 
Craiova , Cartier Craioviţa Nouă str.Nicolae Coculescu nr. 24 în suprafaţă de 1190  mp -Piaţa 
Orizont ,ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform HG141/2008 Anexa 2 
poz.130 

  Faţă de cele prezentate  , în conformitate cu prevederile art.5.,lit b şi art. 59 alin 1,2 şi 3 
din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 
modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.22/2007 cu prevederile art.10 (2) din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea  publică şi regimul juridic al acesteia ,cu modificările şi 
completările ulterioare  coroborat cu prevederile  Titlulului VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 
din Noul  Cod Civil, şi  în temeiul art.36 alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a  şi art.123 din Legea 
nr.215/2001 ,republicată , privind administraţia publică locală  propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

 
            1. Concesionarea prin licitaţie publică a  terenului cu suprafaţă totală 1190 mpsituat în 

Craiova, Cartier Craioviţa Nouă str.Nicolae Coculescu nr. 24  -Piaţa Orizont ,ce aparţine 
domeniului public al Municiupiului Craiova pentru o perioadă de 15 ani . 
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        2.Preţul de pornire al licitaţiei  publice va fi stabilit prin raport de evaluare însuşit de către 

Consiliul Local al Municipiului Craiova  . 
 
          3.Caietul  de sarcini va fi aprobat în Consiliul Local al Municipiului Craiova  după stabilirea 

pretului de pornire a licitaţiei publice. 
 

          
          Director Executiv,                                                                           Şef Serviciu.                        

Cons.jur. Cristian  Ionuţ Gâlea                                                               Cristina Daniela Radu
  

                                                            
 
 
 

                                                                                                            Întocmit. 
                                                                                                           Insp Cosmin Popescu 
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