
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

         

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr.23016/2013 încheiat 

între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014; 
           Având în vedere raportul nr.131516/2014 întocmit de Direcţia  Patrimoniu prin 
care se propune modificarea obiectului contractului de închiriere nr.23016/2013 încheiat 
între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L. ;     
          În conformitate cu prevederile Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul Civil, Cartea a V-a „Despre Obligaţii” – art.1167-1179;  

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 modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 23016/2013, 

încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L.,  în 
sensul diminuării suprafeţei terenului identificat la poziţia 69 din planul de 
amplasament şi delimitare, situat în Piaţa Valea Roşie, de la 24,21 mp., la 18,50 
mp. 

Art.2.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
actul adiţional de modificare a  contractului de închiriere identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

  
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
              PRIMAR,          SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 131516 /17.09.2014 

APROBAT, 
  PRIMAR, 

LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
R A P O R T, 

 
   Prin adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
194/12.09.2014, S.C. PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr. 
17945/12.09.2014 privind modificarea contractului de închiriere nr. 23016/23.10.2013, în 
sensul diminuarii suprafeţei transmise în folosintă, în Piaţa Valea Roşie, poziţia 69, de la 
24,21 mp la 18,50 mp. 
     Propunerea  este motivată de următoarele considerente: 
Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia 

Pieţelor şi Târgurilor Craiova ,în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi 

asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

SC SALUBRITATE SRL sub denumirea S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL ”, 

cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51. 

  Spaţiile şi terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

situate în pieţe şi târguri   au fost transmise în concesiune 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 , fiind închiriate  agenţilor economici ce îşi desfasoară activitatea în 

pieţele Municipiului Craiova, conform dispozitiilor Legii 213 /1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia.  

  În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 192/2013, prin care s-a aprobat 

închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24,21 mp, situat în Piaţa Valea 

Roşie, pozitia 69 din planul de amplasament şi delimitare , la data de 23.10.2013 s-a 

încheiat contractul de închiriere înregistrat sub nr. 23016, între SC PIEŢE ŞI TÂRGURI 

CRAIOVA SRL şi SC ADEMCOS SRLavând ca obiect  transmiterea în folosinţă a 

terenului , în vederea desfăşurării de activităţi comerciale. 

 Prin adresa înregistrata la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub 

nr.6563/11.03.2014, reprezentantul legal al SC ADEMCOS SRL a solicitat modificarea 



contractului de închiriere, respectiv diminuarea  suprafeţei  din contract  de la 24,21 mp la 

18,50 mp, întrucat în fapt, suprafaţa transmisă în folosinţă este mai mică cu 5,71  mp. 

 Prin adresa emisă de departamentul tehnic şi înregistrată sub nr 6662/12.03.2014, 

s-a atestat faptul ca s-au efectuat măsuratori la faţa locului şi s-a constatat ca suprafaţa 

exactă  transmisă  în folosinţă către SC ADEMCOS SRL este de 18,50 mp . 

 În urma verificării Planului de amplasament şi delimitare al Pieţei Valea Roşie  s-a 

constatat că terenul de la poziţia nr. 69 nu are suprafaţa de 24,21 mp întrucât din această  

suprafaţă de teren  5,71 mp se regăsesc pe teren retrocedat ,drept pentru care  în sensul 

solicitării formulte  către SC ADEMCOS SRL de sunt aplicabile prevederile  

 art.20 din contractul de închiriere nr. 23016/23.10.2013, în sensul că ,,prelungirea sau 

modificarea contractului de închiriere se face prin act adiţional numai prin hotarârea 

Consiliului Local Municipal Craiova. 

  Faţa de cele mentionate mai sus  şi având în vedere  prevederile Legii nr. 71/2011 

pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil ,Cartea a Va, Despre 

obligaţii, art. 1167-1179, în temeiul  art 36, alin2,lit.c coroborat cu alin5,lit.a, art 123  din 

Legea nr. 215/2001 ,republicată,privind  administraţia  publică locală  propunem spre 

aprobare Consiliului Local Municipal Craiova:  

     1. Modificarea  obiectului contractului de închiriere nr. 23016/23.10.2013, încheiat între 

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi SC ADEMCOS SRL,în sensul diminuării 

suprafeţei   terenului transmis în folosinţă situat în Piaţa Valea Roşie, pozitia 69, de la 

24,21 mp la 18,50 mp. 

       2. Împuternicirea administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , să 

semneze actul  aditional de modificare a   contractului  de închiriere  nr. 

23016/23.10.2013, prevăzut la punctul 1din raport.  
     
         Director executiv,                                                                                         Întocmit,                 
Cons.jur.  Cristian  Ionuţ Gâlea                                                                    Cons. Silvia Nănău         
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