
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
 

          
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/ 
spaţii 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 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.87388/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii 
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 Titlului IX, Capitolul V, art.1809-
1810 - Cod Civil, art.1167-1179 – 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 31.12.2018, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii 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.  Preţul închirierii terenurilor/spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.642/2014 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

Art.3. 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.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,      PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 87388 /15.06.2015                                                                                                                     
                  SE APROBĂ, 
               PRIMAR 

        Lia Olguţa Vasilescu 
 

                                                          R A P O R T , 

            Prin  adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 189/11.06.2015, S.C. 
PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr.10246/09.06.2015 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 vor expira. Propunerea prelungirii duratei acestor contracte până la data de 
31.12.2018   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 .   

Societatea s-a substituit în toate drepturile şi obligaţiile Serviciului Public Administraţia  Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova, substituindu-se acestuia inclusiv în  contractele de închiriere ce au ca obiect terenuri şi 
spaţii în pieţele municipiului  Craiova.   
  Contractele de închiriere prezentate în Anexă  au expirat sau urmează să expire în  cursul lunii 
martie-aprilie  a anului 2015, iar agenţii economici  şi-au îndeplinit obligaţiile impuse de dispoziţiile 
H.C.L nr.846/2013 cu modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului local referitoare la 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ 
stradal, pe raza municipiului Craiova, respectiv au efectuat lucrări de modernizare, respectând cerinţele de 
natură tehnică şi urbanistică privind faţadele construcţiilor provizorii pe care la deţin în pieţe(dovedind cu 
autorizaţii de construire şi procese verbale de receptie). 
De asemenea, beneficiarii, sunt buni platnici, neînregistrand debite restante la plata chiriei sau  la 
obligaţiile datorate bugetului local, fapt pentru care cererile acestora de prelungire sunt întemeiate şi 
având în vedere caracterul consensual al contractului de închiriere se face  propunerea aprobării 
prelungirii contractelor de închiriere până la data de 31.12.2018. 
 Se mai precizează că, în situatia în care  aceste contracte de închiriere nu ar fi  prelungite,  agenții 
economici ar fi nevoiți să-și dezafecteze construcțiile modernizate, iar închirierea terenurilor către alți 
agenți economici, care să-și ridice construcții conforme, ar dura între trei și șase luni, fapt ce ar avea un 
impact financiar negativ asupra  bugetului  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL.  Propunerea mai 
este întemeiată şi de faptul că, beneficiarii intenţionează continuarea raporturilor contractuale, depunând 
în acest sens cereri către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, prin care au solicitat 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 mentionaţi în Anexă, contractele se pot prelungi prin act adiţional numai prin Hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului  Craiova.  
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată, Titlul IX,Capitolul V, art.1809-1810, art. 
1167-1179 din Noul Cod Civil, şi în temeiul  art.36,alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5lit.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 31.12.2018 , a duratei contractelor de închiriere  având ca obiect  
terenurile/spaţiile ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în pieţele din  municipiul Craiova, prevazute în Anexa la prezentul raport.  

          2. Preţul închirierii terenurilor/spaţiilor ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii  
comerciale,producţie şi prestări servicii  identificate la punctul 1  va fi stabilit conform  Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.642/2014  referitoare la aprobarea  taxelor pentru utilizarea 
locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi  din Târgul Municipal Craiova,  pentru anul 
2015 

          3. Împuternicirea administratorului  S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să  semneze actele 
adiţionale de  modificare  a contractelor de închiriere prevazute la punctul 1 din  prezentul raport . 
 
       
                                                      
 
             Director executiv,                                                                                            
     Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                                      
 
                                                                                                                                                
                                                           
         Întocmit,                                                                  
                Silvia Nănău                                                             
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

Anexa                                                              

 

 
CONTRACTE  PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PANA LA DATA 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIRE  AGENT 

ECONOMIC 

NR.SI DATA 

CONTRACT 

 

DURATA 

CONTR. 

PANA LA 

DATA DE 

  DENUMIRE  

PIATA 

POZ. 

CADAST. 

1 PFA BOEROSU 

MIHAI DANIEL 

10800/02.07.2012 02.07.15 Big Craiovita 

Noua  

C2,poz 21 

2 PFA BOEROSU 

MIHAI DANIEL 

12257/23.07.2012 23.07.15 Big Craiovita 

Noua  

poz 22 

3 SC M.F.G. MIHAI SRL  8071/08.05.2012 08.05.15 Big Craiovita 

Noua  

poz 15 

4 SC SOLAREX IMPEX 

SRL 

4225/07.11.2008 31.03.2015 

 

Valea Rosie  poz 28 

 












































































































































