
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi 

spaţii situate în pieţele din Municipiului Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.112022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.195821/2022, raportul nr.201459/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.201593/2022 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei 
contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din 
Municipiului Craiova;      

 În conformitate cu prevederile art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
art.1809, art.1810, art.1167, art.1171 şi art.1179 din Codul Civil; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din Municipiul Craiova, 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în târgul Municipiului Craiova, prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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 şi 
art.2 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,              SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

                                

  



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                  
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                             
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                  
Nr. 195821/08.11.2022                  

                                                                                                                                                                                             
 
                       

  Referat  de aprobare 

la  Proiectul de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere încheiate între  
SC Piețe și Târguri Craiova SRL  şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în  piețele/târgul  

Municipiului Craiova. 
 

 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova SRL solicită prin adresa înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 178/02.11.2022, aprobarea prelungirii contractelor de închiriere  
încheiate între SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în   
piețele/târgul  Municipiului Craiova . 
 Prin Hotărârea nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor 
şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociati, respectiv 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C SALUBRITATE S.R.L. sub 
denumirea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 
51. 

Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului Craiova, situate in 
piete si targuri, au fost transmise in concesiune catre SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, conform 
contractului  inregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 si la SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL sub nr 1161/12.01.2012. 

 Terenurile și spațiile ale căror contracte sunt propuse pentru prelungire au fost închiriate în 
perioada 2004-2017, fiind încheiate contracte de închiriere, iar prin cereri înregistrate la SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL,  agenții economici au solicitat prelungirea contractelor de închiriere. 
  Potrivit art. 20 din contractele de închiriere care s-au încheiat între  SC Pieţe şi Târguri Craiova 
SRL şi agenţii economici :  ,,Prelungirea contractului de închiriere se face prin act adiţional numai prin 
hotarârea Consiliului Local Municipal Craiova.” 
            Astfel, faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun a se iniţia un proiect  de hotărâre privind  
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL   şi 
agenții economici  ce își desfășoară activitatea în piețele/târgul Municipiului Craiova. 
 

 

 Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 

 
 
 
 

Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
  Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                        
 Nr. 201459/16.11. 2022                                                                                     Avizat, 
                                                                                                                               Viceprimar 
                                                                                                                              Aurelia Filip 
 
 
 
 
 
Raport  privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere încheiate  între SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în  piețele/târgul Municipiului 
Craiova. 

 
 
 

 Prin adresa  înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.178/02.11.2022, 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova  SRL transmite raportul nr. 13372/01.11.2022 privind propunerea 
aprobării  prelungirii  contractelor de închiriere încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
şi agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele/târgul  Municipiului Craiova, identificați 
în anexa  nr.1 și anexa nr.2 la prezentul raport. 
 Propunerea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 1 an  a duratei acestor contracte este 
motivată de următoarele considerente:  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 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. Societatea s-a substituit în toate drepturile şi obligaţiile Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, inclusiv în contractele de închiriere ce au ca obiect 
terenuri şi spaţii în pieţele Municipiului Craiova. Ulterior, 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.  
 Întrucât obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie închirierea bunurilor , SC 
”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL are în derulare contracte de închiriere cu agenţii economici ce 
desfaşoară activităţi comerciale în pieţele  și târgul din Municipiul Craiova. 
 Terenurile și spațiile ale căror contracte sunt propuse pentru prelungire au fost închiriate în 
perioada 2004-20017, fiind încheiate cu agenții economici contracte de închiriere, potrivit 
prevederilor Codului Civil, astfel: 
 1.Agentul economic SC Diva Accesorii și Subansamble SRL deţine contractul de închiriere  
nr. 6898/17.08.2011, încheiat între SC Accesorii și Subansamble SRL  şi  SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL, la data de 17.08.2011 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 176/2011, pentru terenul în suprafaţă de 45,68 mp, situat în Piața Centrală,  poziţia 160, 
prelungit prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022, ca urmare a divizării societății SC 
Accesorii și Subansamble SRL și încheierii actului adițional nr. 6613/16.06.2021, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 202/2021. Prin cererea înregistrată la SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL sub nr. 12172/23.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de inchiriere. 
 2.Agentul economic SC Accept Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 



 

4149/05.11.2011, încheiat între SC Accept Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 17,93 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 110, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12112/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 3.Agentul economic SC Ademcos SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr. 3978/13.11.2006 , încheiat între SC Ademcos  SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de  13.11.2006, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 125/2005, pentru terenul în suprafaţă de 36 mp, situat 
în Piața Valea Roșie, poziția 71. Prin actul adițional nr. 2130/28.05.2007, suprafața a 
fost modificată la 41,16 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte 
adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr.12128/22.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 

 Contractul de închiriere nr. 23016/23.10.2013, încheiat  între SC Ademcos  SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de  23.10.2013, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 192/2013, pentru terenul în suprafaţă de 18,5 mp, 
situat în Piața Valea Roșie, poziția 69, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12129/22.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 4.Agentul economic SC Aso Star Company SRL deţine contractul de închiriere nr. 
2066/14.01.2013, încheiat între SC Aso Star Company SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 14.01.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 95/2012, 
pentru terenul în suprafaţă de 23,55 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 99, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11974/19.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 5.Agentul economic PFA Balace Georgeta deţine contractul de închiriere nr. 
1313/26.05.2004, încheiat între PFA Balace Georgeta şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 26.05.2004, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/2002, pentru 
terenul în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 7. Prin actul adițional nr. 
2118/28.05.2007, suprafața a fost modificată la 10,52 mp, iar valabilitatea contractului a fost 
prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr.11902/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 6. Agentul economic SC Beckasig Agent de Asigurare SRL deţine contractul de închiriere 
nr.18575/19.08.2013, încheiat între SC Beckasig Agent de Asigurare SRL şi  SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL, la data de 19.08.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 95/2012, pentru terenul în suprafaţă de 4,77 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 39, 
prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr. 11924/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 7. Agentul economic SC Bobcy Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4180/06.10.2008, încheiat între SC Bobcy Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 06.10.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 26,09 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 80-81, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11889/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 8.Agentul economic SC Bumarjan Comexim SRL deţine contractul de închiriere 
nr.1632/06.05.2008, încheiat între SC Bumarjan Comexim SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, la data de 06.05.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 



 

258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 18,89 mp, situat în Piața Gării,  poziția 2, prelungit prin 
acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL sub nr. 12337/29.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 9. Agentul economic SC Carnetti Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.8872/22.08.20011, încheiat între SC Carnetti Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 22.08.2011, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 176/2011, 
pentru terenul în suprafaţă de 18,28 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 8, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11839/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 10. Agentul economic SC Demsimo Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4219/07.11.2008, încheiat între SC Demsimo Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 12,50 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 3, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11874/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 11. Agentul economic SC Deniflex Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4226/07.11.2008, încheiat între SC Deniflex Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 41,81 mp, situat în Piața Gării,  poziția 5, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12297/28.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 12. Agentul economic SC Dolucy Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4808/04.08.2009, încheiat între SC Dolucy Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 04.08.2009, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 29,03 mp, situat în Piața Rovine-Dezrobirii,  poziția 2, prelungit prin 
acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL sub nr. 11879/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 13. Agentul economic SC Enriar Impex SRL deţine contractul de închiriere 
nr.8429/09.08.2011, încheiat între SC Enriar Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 09.08.2011 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 176/2011, 
pentru terenul în suprafaţă de 86,25 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 30, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11989/19.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 14.Agentul economic SC Exfor SRL deţine contractul de închiriere nr.4221/07.11.2008, 
încheiat între SC Exfor SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 07.11.2008 , conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, pentru terenul în suprafaţă de 
22,34 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 78, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11880/15.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 15. Agentul economic SC Eray Comimpex SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr.2178/19.08.2004, încheiat între SC Eray Comimpex SRL şi 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 15.08.2004 , conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 20/2002, pentru terenul în suprafaţă de 2,5 mp, situat 
în Piața Big Craiovița Nouă,  poziția 2. Prin actul adițional nr. 2268/01.06.2007, 
suprafața a fost modificată la 5,50 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin 
acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr.11704/09.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 

- contractul de închiriere nr.4147/05.11.2008, încheiat între SC Eray Comimpex SRL şi  SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL, la data de 05.11.2008 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 258/2008, pentru terenul în suprafaţă de4,26 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 80. 



 

Prin actul adițional nr. 2268/01.06.2007, suprafața a fost modificată la 5,50 mp,  prelungit prin acte 
adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr.11705/09.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 16. Agentul economic SC Garden Carisma SRL deţine contractul de închiriere 
nr.2065/14.01.2013, încheiat între SC Garden Carisma  SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 14.01.2013 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 176/2011, 
pentru terenul în suprafaţă de 23,18 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 55, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11797/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 17.Agentul economic SC Grizum Ice Cafe SRL deţine contractul de închiriere 
nr4218/07.11.2008, încheiat între SC Grizum Ice Cafe SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 07.11.2008 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 57,07 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 4, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11910/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 18.Agentul economic SC Heldom SRL deţine contractul de închiriere nr. 4422/19.11.2006, 
încheiat între SC Heldom SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 19.11.2006 , conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 125/2005, pentru terenul în suprafaţă de 
34,45 mp, situat în Piața Gării,  poziția 9. Prin actul adițional nr.2262/01.06.2007, suprafața a fost 
modificată la 36 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până la data 
de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub 
nr.12425/03.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 19.Agentul economic SC Herba SRL deţine contractul de închiriere nr4528/24.11.2008, 
încheiat între SC Herba SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 24.11.2008 , conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2008, pentru terenul în suprafaţă de 7,82 
mp, situat în Piața Centrală,  poziția 113, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11906/15.09.2022, agentul 
economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere.  
 20. Agentul economic SC Hutul Tocrisagro SRL deţine contractul de închiriere nr. 
12138/05.06.2014, încheiat între SC Hutul Tocrisagro SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 05.06.2014 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46/2014, 
pentru terenul în suprafaţă de 50,07 mp, situat în Piața Big Craiovița Nouă,  poziția 16, prelungit 
prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr. 11796/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 
 21. Agentul economic SC Ilegeo Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4862/13.02.2014, încheiat între SC Ilegeo Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
13.02.2014, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 192/2013, pentru 
terenul în suprafaţă de 28,35 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 162, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11893/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 22. Agentul economic SC Isis Food SRL deţine contractul de închiriere 
nr.27192/23.12.2013, încheiat între SC Isis Food SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 23.12.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 192/2013, pentru 
terenul în suprafaţă de 32,31 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 36, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11903/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 23.Agentul economic SC Ivacri Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr4235/07.11.2008, încheiat între SC Ivacri Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 28,94 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 5, prelungit prin acte 



 

adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12196/26.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 24.Agentul economic Jugastru Laurentiu Nelu IF deţine contractul de închiriere 
nr.4152/05.11.2008, încheiat între Jugastru Laurentiu Nelu IF şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 21 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 83, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11813/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 25.Agentul economic SC Lavime SRL deţine contractul de închiriere nr.4762/24.10.2005, 
încheiat între SC Lavime SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 24.10.2005, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 13/2004, pentru terenul în suprafaţă de 
14,42 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 56. Prin actul adițional nr. 2321/01.06.2007, suprafața a 
fost modificată la 14,28 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până 
la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub 
nr.11925/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 26.Agentul economic SC Iuga Ardeleanul SRL deţine contractul de închiriere 
nr.15168/03.07.2013, încheiat inițial între SC Olteanu Pofticios SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, la data de 03.07.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.192/2013, pentru terenul în suprafaţă de 23,07 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 72, dar 
prin actul adițional nr. 5686/22.04.2019, denumirea părții contractuale în  SC Iuga Ardeleanul SRL. 
Valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin 
cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr.12071/21.09.2022, agentul economic 
a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 27. Agentul economic SC Lecalira SRL deţine contractul de închiriere nr.2551/06.09.2006, 
încheiat între SC Lecalira SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 06.09.2006, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 125/2005, pentru terenul în suprafaţă de 
15,00 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 92. Prin actul adițional nr. 2284/01.06.2007, suprafața a 
fost modificată la 14,42 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până 
la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub 
nr.11800/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 28.Agentul economic Leu A Filofteia IF deţine contractul de închiriere nr.719/23.03.2004, 
încheiat  inițial între Leu Nicolae şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 23.03.2004, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/2002, pentru terenul în 
suprafaţă de 12,00 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 12. Prin actul adițional nr. 2322/01.06.2007, 
suprafața a fost modificată la 14,73 mp, iar la data de 28.07.2010 s-a modificat partea contractantă 
în Leu A Filofteia IF. Valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr.11841/14.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 29.Agentul economic SC Madimonidan Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr.571/08.03.2004, încheiat între SC Madimonidan Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 08.03.2004, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/2002, 
pentru terenul în suprafaţă de 12,40 mp, situat în Piața Gării,  poziția 4. Prin actul adițional nr. 
2263/01.06.2007, suprafața a fost modificată la 13,14 mp, iar valabilitatea contractului a fost 
prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr.12178/23.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 30.Agentul economic SC Matika YKL SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4451/18.11.2008, încheiat inițial între SC Jan&Zizi Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, la data de 18.112008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 30,12 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 84. Prin 
actul adițional nr. 4120/06.02.2015, denumirea părții contractuale în  SC Matika YKL SRL. 



 

Valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022, iar prin 
cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr.11848/14.09.2022, agentul economic 
a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 31.Agentul economic SC Mefim Agro SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4426/18.11.2008, încheiat între SC Mefim Agro SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 18.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 26,34 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 38, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11961/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 32.Agentul economic SC MFG Mihai SRL deţine următoarele contracte: 
 - contractul de închiriere nr.8738/18.08.2011, încheiat între SC MFG Mihai SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 18.08.2011 , conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 176/2011, pentru terenul în suprafaţă de 14,68 mp, situat în Piața Centrală,  
poziția 107, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12104/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 - contractul de închiriere nr.8071/08.05.2012, încheiat între SC MFG Mihai SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 08.052012 , conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 96/2011, pentru terenul în suprafaţă de 18,97 mp, situat în Piața Big 
Craiovița Nouă,  poziția 15, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea 
înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12105/21.09.2022, agentul economic a 
solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 33. Agentul economic SC Mon Cher Prod Ind SRL deţine contractul de închiriere 
nr.67/07.01.2009, încheiat între SC Mon Cher Prod Ind SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 07.01.2009, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 99,13 mp, situat în Piața Centrală,  pozițiile 67,68,69,70,71, prelungit 
prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr. 11803/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 
 34.Agentul economic SC Midroflor SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr.5341/17.12.2007, încheiat între SC Midroflor  SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 17.12.2007, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.125/2005, pentru terenul în suprafaţă de 13,69 mp, 
situat în Piața Centrală,  poziția 105, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11930/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr.15568/30.12.2011, încheiat între SC Midroflor  SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 30.12.2011, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.263/2011, pentru terenul în suprafaţă de 21,70 mp, 
situat în Piața Centrală,  poziția 103, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11931/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 35.Agentul economic SC Michelle Com SRL deţine contractul de închiriere 
nr4141/05.11.2008, încheiat între SC Michelle Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 30,83 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 109, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11959/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 36.Agentul economic SC Miraj Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4189/06.11.2008, încheiat între SC Miraj Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 



 

06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 32,94 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 15, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11963/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 37.Agentul economic SC Moda Zilei SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4213/07.11.2008, încheiat între SC Moda Zilei SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 92,77 mp, situat în Piața Valea Roșie,  poziția 56, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11853/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 38.Agentul economic SC Nutu Ion SRL deţine contractul de închiriere nr. 4431/18.11.2008, 
încheiat între SC Nutu Ion SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 18.11.2008, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în 
suprafaţă de 13,42 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 90, prelungit prin acte adiționale până la 
data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11788/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 39.Agentul economic SC Nikos Tobe SRL deţine contractul de închiriere nr. 
5873/26.03.2012, încheiat între SC Nikos Tobe SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
26.03.2012, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2011, pentru 
terenul în suprafaţă de 20,70 mp, situat în Piața Centrală,  poziția 54, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12283/28.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 40.Agentul economic SC Nectar Impex SRL deţine contractul de închiriere nr. 
60/07.01.2009, încheiat între SC Nectar Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
07.01.2009, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 15,49 mp, situat în Piața Brazda lui Novac,   prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11857/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 41.Agentul economic SC Prod Com Anghel SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4806/04.08.2009, încheiat inițial între SC Filip Prod Company SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, la data de 04.08.2009, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.296/2014, pentru terenul în suprafaţă de 40,84 mp, situat în Piața Gării, pozițiile 7 și 8, dar prin 
actul adițional nr.14419/01.11.2017, încheiat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.433/2017. Valabilitatea contractului a fost   prelungită prin acte adiționale până la data 
de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12102/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 42.Agentul economic SC Pan Group SA deţine contractul de închiriere nr. 1116/24.02.2009, 
încheiat între SC Pan Group  SA şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 24.02.2009, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, pentru terenul în 
suprafaţă de 61,63 mp, situat în PiațaCentrală, pozitia 20,  prelungit prin acte adiționale până la data 
de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12691/11.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 43.Agentul economic SC Preconcafe SRL deţine contractul de închiriere nr. 
8904/23.08.2011, încheiat între SC Preconcafe  SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
23.08.2011, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2011, pentru 
terenul în suprafaţă de 30,82 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 2,  prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11954/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 44.Agentul economic SC Pirvulescu Nuta SNC deţine contractul de închiriere nr. 
4145/05.11.2008, încheiat între SC Pirvulescu Nuta SNC şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 



 

pentru terenul în suprafaţă de 26,63 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 81 și 82,  prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12101/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 45.Agentul economic SC Ramizad Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4188/06.11.2008, încheiat între SC Ramizad Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 21,78 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 62,  prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12109/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 46.Agentul economic SC Regensburg Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4429/18.11.2008, încheiat între SC Regensburg Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 18.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 92,70 mp, situat în Piața Centrală, pozitiile 22,74,108. Prin actul 
adițional nr.8585/29.07.2022, suprafața a fost modificată la 77,01 mp, iar valabilitatea contractului a 
fost prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe 
și Târguri Craiova SRL sub nr.11901/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 47. Agentul economic SC Robest Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4227/07.11.2008, încheiat între SC Robest Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 18.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 13,80 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 35, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11923/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 48.Agentul economic SC RT Card SRL deţine contractul de închiriere nr. 4223/07.11.2008, 
încheiat între SC RT Card SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 07.11.2008, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 
22,53 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 86, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11822/14.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 49.Agentul economic SC Sidema Prodcom SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr. 4181/06.11.2008, încheiat între SC Sidema Prodcom SRL şi 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 13,45 mp, 
situat în Piața Centrală, pozitia 89, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11862/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr. 1620/30.06.2004, încheiat între SC Sidema Prodcom SRL şi 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 30.06.2004, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2002, pentru terenul în suprafaţă de 42,50 mp, situat 
în Piața Centrală, pozitia 58 și 60. Prin actul adițional nr.2333/01.06.2007, suprafața a 
fost modificată la 41,88 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte 
adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr.1186/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 

 50. Agentul economic SC Sidef SRL deţine contractul de închiriere nr.7699/25.07.2011, 
încheiat între SC  Sidef SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 25.07.2011, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2011, pentru terenul în suprafaţă de 5,94 
mp, situat în Piața Centrală, pozitia 153, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11891/15.09.2022, agentul 
economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 



 

 51.Agentul economic SC Solavi SRL deţine următoarele contracte: 
 contractul de închiriere nr. 4224/07.11.2008, încheiat între SC Solavi SRL şi SC Piețe și 

Târguri Craiova SRL, la data de 07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 23,68 mp, situat în 
Piața Valea Roșie, pozitia 85, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12333/29.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr. 1000/07.03.2011, încheiat între SC Solavi SRL şi SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL, la data de 07.03.2011, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.413/2010, pentru terenul în suprafaţă de 39,27 mp, situat în 
Piața Valea Roșie, pozitia 97. Prin actul adițional nr.2333/01.06.2007, suprafața a fost 
modificată la 41,88 mp, iar valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale  
până la data de 31.12.2022, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12334/29.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 52.Agentul economic SC Solarex Impex SRL deţine contractul de închiriere 
nr.4225/07.11.2008, încheiat între SC Solarex Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 07.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 13,19 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 28, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12243/27.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 53. Agentul economic SC Sorali  SRL deţine contractul de închiriere nr4187/06.11.2008, 
încheiat între SC Sorali SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 06.11.2008, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 
23,16 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 73, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 19993/19.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 54.Agentul economic SC Tiamo SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr.4182/06.11.2008, încheiat între SC Tiamo SRL şi  SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL, la data de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 8,00 mp, situat în Piața 
Centrală, pozitia 112, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin 
cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11777/13.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr.2207/31.05.2007, încheiat între SC Tiamo SRL şi  SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL, la data de 31.05.2007, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.466/2006, pentru terenul în suprafaţă de 8,00 mp, situat în Piața 
Centrală, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea 
înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11778/13.09.2022, agentul 
economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 55.Agentul economic SC Titcor Agent De Asigurare  SRL deţine contractul de închiriere nr. 
2209/31.05.2007, încheiat între SC Titcor Agent De Asigurare SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, la data de 31.05.2007, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.466/2006, pentru terenul în suprafaţă de 11,60 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 101, prelungit 
prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr. 11911/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 
 56.Agentul economic SC Trans Grig SRL deţine contractul de închiriere nr. 800/11.02.2009, 
încheiat între SC Trans Grig SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 11.02.2009, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, pentru terenul în 



 

suprafaţă de 37,08 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 57, prelungit prin acte adiționale până la data 
de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11932/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 57.Agentul economic SC Valmirom Prestcom SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4185/06.11.2008, încheiat între SC Valmirom Prestcom SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 50,51 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 65 și 66, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11802/13.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 58.Agentul economic SC Vie-Vin Segarcea SRL deţine contractul de închiriere nr. 
2208/31.05.2007, încheiat  inițial între SC Spanilcom SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 31.05.2007, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2006, 
pentru terenul în suprafaţă de 25,80 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 100, dar prin actul adițional   
nr.5919/20.06.2011, încheiat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.187/2011, a fost înlocuită partea contractantă cu  SC Vie-Vin Segarcea SRL. Valabilitatea 
contractului a fost prelungită prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea 
înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12318/29.09.2022, agentul economic a 
solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 59. Agentul economic SC Zuzi & Zuzi SRL deţine contractul de închiriere nr. 
7258/18.04.2012, încheiat între SC Zuzi & Zuzi SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 18.04.2012, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21/2012, pentru 
terenul în suprafaţă de 21,06 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 96, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12055/20.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 60.Agentul economic SC World Wide Sales SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr.2071/14.01.2013, încheiat între SC World Wide Sales SRL şi 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 14.01.2013, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.95/2012, pentru terenul în suprafaţă de 22,04 mp, situat 
în Piața Centrală, pozitia 76, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12018/20.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr.2068/14.01.2013, încheiat între SC World Wide Sales SRL şi 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 14.01.2013, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.95/2012, pentru terenul în suprafaţă de 34,74 mp, situat 
în Piața Centrală, pozitia 77, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12019/20.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 61.Agentul economic PFA Jerpelea Andreea Renee  deţine contractul de închiriere nr. 
19828/03.09.2013, încheiat între PFA Jerpelea Andreea Renee şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 03.09.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2013, 
pentru spațiul în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Piața Centrală, pozitia C19-39, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11985/19.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 62.Agentul economic PFA Masica Stefania Aristita  deţine contractul de închiriere nr. 
16545/18.17.2013, încheiat între PFA Masica Stefania Aristita şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 18.17.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2013, 
pentru spațiul în suprafaţă de 4,75 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 2-spațiu flori, prelungit 
prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr. 12811/13.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 



 

 63. Agentul economic SC Nea Marin Prodcom SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4068/29.10.2008, încheiat între SC Nea Marin Prodcom SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 29.10.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008, 
pentru spațiul în suprafaţă de 14,58 mp, situat în Piața Centrală, pozitia 5-Hala de Carne. Prin actul 
adițional nr.4047/11.05.2011, suprafața a fost modificată la 26,62 mp, iar valabilitatea contractului a 
fost prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe 
și Târguri Craiova SRL sub nr.11842/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 64. Agentul economic PFA Tudorache Angela deţine contractul de închiriere nr. 
19759/02.09.2013, încheiat între PFA Tudorache Angela şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 02.09.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2013, 
pentru spațiul în suprafaţă de 4,75 mp, situat în Piața Valea Roșie, pozitia 1-spațiu flori, prelungit 
prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr. 12485/04.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 
 65.Agentul economic SC Vijulie & MM SNC deţine contractul de închiriere nr. 
4543/28.12.2007, încheiat între SC Vijulie & MM SNC şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 28.12.2007, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.584/2007, pentru 
spațiul în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Piața Centrală,  C 19 - pozitia 47, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11852/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 66.Agentul economic SC Aurmad Sin SRL deţine contractul de închiriere nr. 
1157/26.03.2008, încheiat inițial între SC Cosnina Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 26.03.2008 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Piața Big Craiovița Nouă,   pozitia 14, dar prin actul 
adițional nr.1350/12.03.2009 a fost înlocuită partea contractantă cu  SC Aurmad Sin SRL. 
Valabilitatea contractului a fost prelungită prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin 
cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12318/29.09.2022, agentul economic 
a solicitat prelungirea contractului de închiriere.Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL sub nr.12479/04.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere. 
 67. Agentul economic SC Marilu Impex SRL deţine contractul de închiriere nr. 
1078/03.05.2004, încheiat între SC Marilu Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 03.05.2004, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2002, pentru 
terenul în suprafaţă de 8,4 mp, situat în Piața Big Craiovița, pozitia 4. Prin actul adițional 
nr.2712/14.07.2008, suprafața a fost modificată la 10,94 mp, iar valabilitatea contractului a fost 
prelungită prin acte adiționale  până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr.11831/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere.  
 Pentru agenții economici prevăzuți la punctul nr. 66 și nr. 67, SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL face mențiunea că aceștia nu au realizat modernizarea construcțiilor conform dispozițiilor 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 846/2013 , întrucât construcțiile  deținute de 
aceștia de află în interiorul pieței și fac parte din construcția definitivă „Piața Big Craiovița Nouă.  
 68.Agentul economic SC Buzmarcom SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4139/05.11.2008, încheiat între SC Buzmarcom SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 26,76 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 115, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12118/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 69.Agentul economic SC Bob Leg Prod SRL deţine contractul de închiriere nr. 
21239/13.11.2014, încheiat între SC Bob Leg Prod SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 



 

de 13.11.2014, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014, pentru 
terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 183, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 12.11.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12094/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 70.Agentul economic SC Bivanlory SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr. 4864/13.02.2014, încheiat între SC Bivanlory SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 13.02.2014, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.192/2013, pentru terenul în suprafaţă de 11,59 mp, 
situat în Piața Centrală,  pozitia 64, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11994/08.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr. 4866/13.02.2014, încheiat între SC Bivanlory SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 13.02.2014, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.192/2013, pentru terenul în suprafaţă de 12,06 mp, 
situat în Piața Centrală,  pozitia 63, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11995/19.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 71.Agentul economic SC Bifora SRL deţine contractul de închiriere nr. 3307/07.11.2006, 
încheiat între SC Bifora SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 07.11.2006, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.392/2005 și nr. 125/2005, pentru terenul în 
suprafaţă de 17,60 mp, în prezent 19.07 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 114, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11922/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 72. Agentul economic SC Beraria Argeș SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4143/05.11.2008, încheiat între SC Berarie Argeș SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 63,64 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 84,85,86, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11888/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 73. Agentul economic SC Bobcy Com  SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr. 2205/31.05.2007, încheiat între SC Bobcy Com SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 31.05.2007, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.466/2006, pentru terenul în suprafaţă de 14 mp, situat 
în Piața Centrală,  prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea 
înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11969/16.09.2022, agentul 
economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr. 4144/05.11.2008, încheiat între SC Bobcy Com SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 16 mp, situat 
în Piața Centrală,  pozitia 111, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. 
Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11890/15.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 74. Agentul economic SC Belona Impex SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4148/05.11.2008, încheiat între SC Belona Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 05.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 17,80 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 19, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11960/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 75.Agentul economic SC Barcrism SRL deţine contractul de închiriere nr. 7737/26.07.2011, 
încheiat între SC Barcrism SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 26.07.2011, 



 

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2011, pentru terenul în 
suprafaţă de 4,00 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 168, prelungit prin acte adiționale până la 
data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11927/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 76.Agentul economic SC Commonalga Impex SRL deţine contractul de închiriere nr. 
3662/26.08.2005, încheiat între SC Commonalga Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 26.08.2005, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/2004, 
pentru terenul în suprafaţă de 16 mp, în prezent 19,53 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 59, 
prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr. 11892/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 77.Agentul economic SC Calira Impex SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4271/10.11.2008, încheiat între SC Calira Impex SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 10.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 23,88 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 104, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
12594/07.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 78. Agentul economic SC Corser Audio SRL deţine contractul de închiriere nr. 
68/07.01.2009, încheiat între SC Corser Audio SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
07.01.2009, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008 și 263/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 17,75 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 116, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12116/21.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 79.Agentul economic SC Cio Cio-San SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4192/06.11.2008, încheiat între SC Cio Cio-San SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru 
terenul în suprafaţă de 35,42 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 17, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11872/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 80.Agentul economic SC Daly Diza Com SRL deţine contractul de închiriere nr. 
4191/06.11.2008, încheiat între SC Daly Diza Com SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 06.11.2008, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 21,63 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 72, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 11854/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 81.Agentul economic SC Dadica SRL deţine contractul de închiriere nr. 4142/05.11.2008, 
încheiat între SC Dadica SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 05.11.2008, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2008, pentru terenul în suprafaţă de 
75,25 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 93, prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11972/19.09.2022, 
agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 82.Agentul economic SC Florimed SRL deţine contractul de închiriere nr. 6650/06.04.2012, 
încheiat între SC Florimed SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 06.04.2012, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.391/2011, pentru terenul în 
suprafaţă de 24,38 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 106, prelungit prin acte adiționale până la 
data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11912/15.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 83.Agentul economic SC Fitofarm Plant SRL deţine contractul de închiriere nr. 
19756/02.09.2013, încheiat între SC Fitofarm Plant SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 02.09.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2013, 
pentru spațiul în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia C19-37, prelungit prin acte 



 

adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12369/30.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 84.Agentul economic SC Gas Complet SRL deţine contractul de închiriere nr. 
15167/03.07.2013, încheiat între SC Gas Complet SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data 
de 03.07.2013, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2013, pentru 
terenul în suprafaţă de 15,73 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 73, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11838/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 85.Agentul economic SC Galovi Impex  SRL deţine următoarele contracte: 

 contractul de închiriere nr. 7698/25.07.2011, încheiat între SC Galovi Impex SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 25.07.2011, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.176/2011, pentru terenul în suprafaţă de 15,51 mp, 
situat în Piața Centrală, poziția 14,  prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11966/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 contractul de închiriere nr. 4774/25.10.2005, încheiat între SC Galovi Impex SRL şi  SC 
Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 25.10.2005, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.13/2004, pentru terenul în suprafaţă de 36,00 mp, în 
prezent 57,26 mp, situat în Piața Centrală,  prelungit prin acte adiționale până la data de 
31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11965/16.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 

 86. Agentul economic SC Agroadcam SRL deţine contractul de închiriere nr. 
3120/10.02.2012, încheiat între SC Agroadcam SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
10.02.2012, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.392/2011, pentru 
spațiul în suprafaţă de 32,17 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia C25, prelungit prin acte adiționale 
până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 
11851/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 87.Agentul economic SC Ali-Lor SRL deţine contractul de închiriere nr. 2221/26.08.2004, 
încheiat între SC Ali-Lor SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 26.08.2004, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2004 și nr.157/2013, pentru spațiul în 
suprafaţă de 52 mp, situat în Piața Centrală-Hala Carne,  în prezent 26,23 mp din care 14,38 mp 
pentru spațiul de comercializare, pozitia 6 și 11,85 mp pentru spații depozitare și dotări specifice, 
prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și 
Târguri Craiova SRL sub nr. 11864/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 88. Agentul economic SC Crailacta SRL deţine contractul de închiriere nr. 
13789/03.12.2010, încheiat între SC Crailacta SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
03.12.2010 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008 și 367/2010, 
pentru spațiul în suprafaţă de 13,60 mp, situat în Piața Centrală-Hala Carne, poziția 16,  în prezent 
24,90 mp din care 13,60 mp pentru spațiul de comercializare și 11,30 mp pentru spații depozitare și 
dotări specifice, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea înregistrată la 
SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 11865/14.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea 
contractului de închiriere. 
 89. Agentul economic SC Comarion SRL deţine contractul de închiriere nr. 
1147/25.03.2008, încheiat între SC Comarion SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 
25.03.2008 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2008 și 
nr.258/2007, pentru spațiul în suprafaţă de 14,36 mp, situat în Piața Centrală-Hala Carne, poziția 18,  
în prezent 26,29 mp din care 14,36 mp pentru spațiul de comercializare și 11,93 mp pentru spații 
depozitare și dotări specifice, prelungit prin acte adiționale până la data de 31.12.2022. Prin cererea 
înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12368/30.09.2022, agentul economic a 



 

solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 90.Agentul economic SC Casuta Cu Bunatati SRL deţine contractul de închiriere nr. 
22803/11.12.2014, încheiat între SC Casuta Cu Bunatati SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, 
la data de 11.12.2014, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.573/2014, 
pentru terenul în suprafaţă de 24,55 mp, situat în Piața Gării,  pozitia 11, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 10.12.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12022/20.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 91.Agentul economic SC Miandre-Alesio SRL deţine contractul de închiriere nr. 
20732/03.11.2014, încheiat între SC Miandre-Alesio SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la 
data de 03.11.2014, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014, 
pentru terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Piața Centrală,  pozitia 182, prelungit prin acte 
adiționale până la data de 02.11.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL 
sub nr. 12005/19.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de închiriere. 
 92.Agentul economic SC Iminent Impact SRL deţine contractele de închiriere nr. 
14726/08.11.2017, nr.14725/08.11.2017 și nr.14724/08.11.2017, încheiat între SC Iminent Impact 
SRL şi  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la data de 08.11.2017, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.324/2017, pentru terenurile în suprafaţă de 40 mp,20 mp și 20 mp 
situate în Târgul Romanești, zona 3,  pozitiile 3,2,1, prelungite prin acte adiționale până la data de 
07.11.2022. Prin cererea înregistrată la SC Piețe și Târguri Craiova SRL sub nr. 12155/22.09.2022, 
12156/22.09.2022 și 12157/22.09.2022 agentul economic a solicitat prelungirea contractelor de 
închiriere. 
 93.Agentul economic SC Pommes SRL deţine contractul de închiriere nr. 14727/08.11.2017, 
încheiat între SC Pommes SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la data de 
08.11.2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017, pentru 
terenul în suprafaţă de 40 mp, situat în Târgul Romanești, zona 3, poziția 4, până la data de 
07.11.2022. Iar  prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 
12154/22.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
 94. Agentul economic SC STIMIR SRL deţine contractul de închiriere nr. 
16002/04.12.2017, încheiat între SC STIMIR SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, la 
data de 04.12.2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017, 
pentru terenul în suprafaţă de 100 mp, situat în Târgul Romanești, zona 4, poziția 38, până la data 
de 04.12.2022. Iar  prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr. 
12166/22.09.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
 95. Agentul economic SC Rusti Cannela SRL deţine contractul de închiriere nr. 
16997/28.12.2017, încheiat între SC Rusti Cannela SRL şi  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 
SRL, la data de 28.12.2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
324/2017, pentru terenul în suprafaţă de 75 mp, situat în Târgul Romanești, zona 4, poziția 36, până 
la data de 26.12.2022. Iar  prin cererea înregistrată la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub 
nr. 13164/26.10.2022, agentul economic a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 
  SC Piețe și Târguri Craiova SRL, menţionează faptul că beneficiarii contractelor de 
închiriere sunt buni platnici, neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la obligaţiile datorate 
bugetului local şi continuă să deţină  în folosinţă spațiile conform contractelor.   
 De asemenea, mai precizează că în situatia în care aceste contracte de închiriere nu ar fi 
prelungite, acest fapt ar avea un impact financiar negativ asupra bugetului SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL, întrucât, în perioada  cuprinsă între organizarea  licitației și până la încheierea unor 
noi contracte de închiriere, nu s-ar mai încasa chirii. 
 Propunerea mai este întemeiată şi de faptul că beneficiarii intenţionează continuarea 
raporturilor contractuale, depunând în acest sens cereri înregistrate la SC Piețe și Târguri Craiova 
SRL, prin care au solicitat prelungirea contractelor, iar, potrivit art.20 din contractele de închiriere 
care s-au încheiat între  SC Piețe și Târguri Craiova SRL şi agenţii economici, ,,Prelungirea sau 
modificarea contractului de închiriere se face prin act adiţional numai prin hotarârea Consiliului 



 

Local Municipal Craiova.” 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, atr.1810, art. 1167, 
art.1171 şi art.1179 din Codul Civil, potrivit Referatului de aprobare nr. 195821/08.11.2022   şi în 
temeiul   art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova :  
 1.Prelungirea pe o perioadă de 4 ani, a duratei  contractelor de închiriere ce au ca obiect 
terenurile și spațiile situate în piețele Municipiului Craiova, prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul 
raport. 
 2.Prelungirea pe o perioadă de 1 an, a duratei  contractelor de închiriere ce au ca obiect 
terenurile situate în târgul Municipiului Craiova, prevazute în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 
 2.Împuternicirea administratorului S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să semneze actele 
adiţionale de prelungire ale contractelor de închiriere prevazute la punctul 1 și punctul 2. 
  
 
 
   

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
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Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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PIATA BRAZDA LUI NOVAC 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUP

RA-

FATA 

(MP) 

1 SC NECTAR IMPEX SRL 60/07.01.2009 31.12.2022 BRAZDA LUI 

NOVAC 

-teren 15,49 

 

PIATA CENTRALA 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT ECONOMIC NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 

1 SC ACCEPT COM SRL 4149/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 110 -teren 17,93 

2 SC ASO STAR COMPANY 

SRL 

2066/14.01.2013 31.12.2022 CENTRALA 99 -teren 23,55 

3 SC BARCRISM SRL 7737/26.07.2011 31.12.2022 CENTRALA 168 -teren 4 

4 SC BELONA IMPEX SRL 4148/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 19 -teren 17,8 

5 SC BERARIA ARGES SRL 4143/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 84,85,86 -

teren 

63,64 

6 SC BIFORA SRL 3307/07.11.2006 31.12.2022 CENTRALA 114-teren 19,07 

7 SC BIVANLORY SRL 4864/13.02.2014 31.12.2022 CENTRALA 64 -teren 11,59 

8 SC BIVANLORY SRL 4866/13.02.2014 31.12.2022 CENTRALA 63 -teren 12,06 

9 SC BOB LEG PROD SRL 21239/13.11.2014 12.11.2022 CENTRALA 183 -teren 35 

10 SC BOBCY COM SRL 2205/31.05.2007 31.12.2022 CENTRALA -teren 14 

11 SC BOBCY COM SRL 4144/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 111-teren 16 

12 SC BUZMARCOM SRL 4139/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 115 -teren 26,76 

13 SC CALIRA IMPEX SRL 4271/10.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 104-teren 23,88 

14 SC CIO-CIO-SAN SRL 4192/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 17 -teren 35,42 

15 SC COMMONALGA 

IMPEX SRL 

3662/26.08.2005 31.12.2022 CENTRALA 59 -teren 19,53 

16 SC CORSER AUDIO SRL 68/07.01.2009 31.12.2022 CENTRALA 116 -teren 17.75 

17 SC DADICA SRL 4142/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 93 -teren 75,25 

18 SC DALY DIZA COM SRL 4191/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 72 -teren 21,63 

19 SC DIVA ACCESORII SI 

SUBANSAMBLE AUTO 

SRL 

6898/17.08.2011 31.12.2022 CENTRALA 160-teren 45.68 

20 SC ERAY COMIMPEX SRL 4147/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 80'' -teren 4,26 

21 SC FLORIMED SRL 6650/06.04.2012 31.12.2022 CENTRALA 106 -teren 24,38 

22 SC GALOVI IMPEX SRL 4774/25.10.2005 31.12.2022 CENTRALA -teren 57,26 

23 SC GALOVI IMPEX SRL 7698/25.07.2011 31.12.2022 CENTRALA 14 -teren 15,51 

24 SC GARDEN CHARISMA 

SRL 

2065/14.01.2013 31.12.2022 CENTRALA 55 -teren 23,18 

25 SC GAS COMPLET SRL 15167/03.07.2013 31.12.2022 CENTRALA 73 -teren 15,73 

26 SC HERBA SRL 4528/24.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 113-teren 7,82 

27 SC ILEGEO COM SRL 4862/13.02.2014 31.12.2022 CENTRALA 162 -teren 28,35 

28 JUGASTRU LAURENTIU-

NELU IF 

4152/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 83 -teren 21 

29 SC LAVIME SRL 4762/24.10.2005 31.12.2022 CENTRALA 56 -teren 14,28 

30 SC LECALIRA SRL 2551/06.09.2006 31.12.2022 CENTRALA 92 -teren 14,42 

31 LEU A.FILOFTEIA IF 719/23.03.2004 31.12.2022 CENTRALA 12 -teren 14,73 
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32 SC M.F.G. MIHAI SRL 8738/18.08.2011 31.12.2022 CENTRALA 107 -teren 14,68 

33 SC MIANDRE-ALESIO SRL 20732/03.11.2014 02.11.2022 CENTRALA 182 -teren 35 

34 SC MICHELLE COM SRL 4141/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 109-teren 30,83 

35 SC MIDROFLOR SRL 5341/17.12.2007 31.12.2022 CENTRALA 105 -teren 13,69 

36 SC MIDROFLOR SRL 15568/30.12.2011 31.12.2022 CENTRALA 103 -teren 21,7 

37 SC MIRAJ COM SRL 4189/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 15 -teren 32,94 

38 SC MON CHER PROD IND 

SRL 

67/07.01.2009 31.12.2022 CENTRALA 67,68,69,7

0,71 -teren 

99,13 

39 SC NIKOS TOBE SRL 5873/26.03.2012 31.12.2022 CENTRALA 54 -teren 20,7 

40 SC NUTU ION SRL 4431/18.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 90 -teren 13,42 

41 PAN GROUP SA 1116/24.02.2009 31.12.2022 CENTRALA 20-teren 61,63 

42 PIRVULESCU NUTA SNC 4145/05.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 81,82 -

teren 

26,63 

43 SC RAMIZAD COM SRL 4188/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 62 -teren 21,78 

44 SC REGENSBURG COM 

SRL 

4429/18.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 74,108 -

teren 

77.01 

45 SC SIDEF SRL 7699/25.07.2011 31.12.2022 CENTRALA 153 -teren 5,94 

46 SC SIDEMA PRODCOM 

SRL 

1620/30.06.2004 31.12.2022 CENTRALA 58,60 -

teren 

41,88 

47 SC SIDEMA PRODCOM 

SRL 

4181/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 89 -teren 13,45 

48 SC TIAMO SRL 2207/31.05.2007 31.12.2022 CENTRALA -teren 8 

49 SC TIAMO SRL 4182/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 112 -teren 8 

50 SC TITCOR AGENT DE 

ASIGURARE SRL 

2209/31.05.2007 31.12.2022 CENTRALA 101 11,6 

51 SC TRANS GRIG SRL 800/11.02.2009 31.12.2022 CENTRALA 57 -teren 37,08 

52 SC VALMIROM 

PRESTCOM SRL 

4185/06.11.2008 31.12.2022 CENTRALA 65,66 -

teren 

50,51 

53 SC VIE-VIN SEGARCEA 

SRL 

2208/31.05.2007 31.12.2022 CENTRALA 100 -teren 25,8 

54 SC WORLD WIDE SALES 

SRL 

2071/14.01.2013 31.12.2022 CENTRALA 76 -teren 22,04 

55 SC WORLD WIDE SALES 

SRL 

2068/14.01.2013 31.12.2022 CENTRALA 77 -teren 34,74 

56 SC AGROADCAM SRL 3120/10.02.2012 31.12.2022 CENTRALA C25 -

spatiu 

32,17 

57 SC FITOFARM PLANT SRL 19756/02.09.2013 31.12.2022 CENTRALA C19, 37 -

spatiu 

12,53 

58 JERPELEA ANDREEA-

RENEE PFA 

19828/03.09.2013 31.12.2022 CENTRALA C19, 39 -

spatiu 

12,53 

59 VIJULIE&M.M. SNC 4543/28.12.2007 31.12.2022 CENTRALA C19, 47 -

spatiu 

12,53 

60 SC ALI-LOR SRL 2221/26.08.2004 31.12.2022 CENTRALA 6, HALA 

DE 

CARNE 

14.38 

11.85 

61 SC COMARION SRL 1147/25.03.2008 31.12.2022 CENTRALA 18,HALA 

DE 

CARNE 

14.36 

11.93 

62 SC CRAILACTA SRL 13789/03.12.2010 31.12.2022 CENTRALA 16, HALA 

DE 

CARNE 

13.6 

11.3 

63 SC NEA MARIN 

PRODCOM SRL 

4068/29.10.2008 31.12.2022 CENTRALA 5, HALA 

DE 

CARNE 

14.58 

12.04 
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PIATA CRAIOVITA NOUA BIG 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 

1 SC AURMAD SIN SRL 1157/26.03.2008 31.12.2022 CRAIOVITA 

NOUA BIG 

14-teren 5,72 

2 SC ERAY COMIMPEX 

SRL 

2178/19.08.2004 31.12.2022 CRAIOVITA 

NOUA BIG 

2-teren 5,5 

3 SC HUTUL TOCRISAGRO 

SRL 

12138/05.06.2014 31.12.2022 CRAIOVITA 

NOUA BIG 

16-teren 50,07 

4 SC M.F.G. MIHAI SRL 8071/08.05.2012 31.12.2022 CRAIOVITA 

NOUA BIG 

15-teren 18,97 

5 SC MARILU-IMPEX SRL 1078/03.05.2004 31.12.2022 CRAIOVITA 

NOUA BIG 

4-teren 10,94 

 

PIATA DEZROBIRII 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 

1 SC DOLUCY COM SRL 4808/04.08.2009 31.12.2022 DEZROBIRII 2 -teren 29,03 

 

 

PIATA GARII 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 

1 SC BUMARJAN 

COMEXIM SRL 

1632/06.05.2008 31.12.2022 GARII 2-teren 18,89 

2 SC CASUTA CU 

BUNATATI SRL 

22803/11.12.2014 10.12.2022 GARII 11-teren 24,55 

3 SC DENIFLEX COM SRL 4226/07.11.2008 31.12.2022 GARII 5-teren 41,81 

4 SC HELDOM SRL 4422/19.12.2006 31.12.2022 GARII 9-teren 36 

5 SC MADIMONIDAN COM 

SRL 

571/08.03.2004 31.12.2022 GARII 4-teren 13,14 

6 SC PROD COM ANGHEL 

SRL 

4806/04.08.2009 31.12.2022 GARII 7,8-teren 40,84 

 

 

PIATA VALEA ROSIE 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 

1 SC ADEMCOS SRL 3978/13.11.2006 31.12.2022 VALEA ROSIE 71-teren 41,16 

2 SC ADEMCOS SRL 23016/23.10.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 69-teren 18,5 

3 BALACE GEORGETA PFA 1313/26.05.2004 31.12.2022 VALEA ROSIE 7-teren 10,52 

4 BECKASIG AGENT DE 

ASIGURARE SRL 

18575/19.08.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 39-teren 4,77 

5 SC BOBCY COM SRL 4180/06.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 80,81-

teren 

26,09 

6 SC CARNETTI COM SRL 8872/22.08.2011 31.12.2022 VALEA ROSIE 8-teren 18,28 

7 SC DEMSIMO COM SRL 4219/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 3-teren 12,5 

8 SC ENRIAR IMPEX SRL 8429/09.08.2011 31.12.2022 VALEA ROSIE 30-teren 86,25 

9 SC EXFOR SRL 4221/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 78-teren 22,34 

11 SC GRIZUM ICE CAFE 

SRL 

4218/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 4-teren 57,07 
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12 SC ISIS-FOOD SRL 27192/23.12.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 36-teren 32,21 

13 SC IUGA ARDELEANU 

SRL 

15168/03.07.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 72-teren 23.07 

14 SC IVACRI COM SRL 4235/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 5-teren 28,94 

15 SC MATIKA YKL SRL 4451/18.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 84-teren 30,12 

16 SC MEFIM AGRO SRL 4426/18.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 38-teren 26,34 

17 SC MODA ZILEI IMPEX 

SRL 

4213/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 56-teren 92,77 

18 SC PRECONCAFE SRL 8904/23.08.2011 31.12.2022 VALEA ROSIE 2-teren 30,82 

19 SC ROBEST COM SRL 4227/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 35-teren 13,8 

20 SC RT CARD SRL 4223/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 86-teren 22,53 

21 SC SOLAREX IMPEX SRL 4225/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 28-teren 13,19 

22 SC SOLAVI SRL 4224/07.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 85-teren 23,68 

23 SC SOLAVI SRL 1000/07.03.2011 31.12.2022 VALEA ROSIE 97-teren 39,27 

24 SC SORALI SRL 4187/06.11.2008 31.12.2022 VALEA ROSIE 73-teren 23,16 

26 SC ZUZI & ZUZI SRL 7258/18.04.2012 31.12.2022 VALEA ROSIE 96-teren 21,06 

27 MASICA STEFANIA 

ARISTITA PFA 

16545/18.07.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 2-spatiu 

flori 

4,75 

28 TUDORACHE ANGELA 

PFA 

19759/02.09.2013 31.12.2022 VALEA ROSIE 1-spatiu 

flori 

4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Anexa 2 

 

 

TARG MUNICIPAL  CRAIOVA 

 

Nr. 

Crt 

NUME AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTRACT/ 

DATA 

DURATA 

CONTR. PANA 

LA DATA DE 

    PIATA POZITIA 

CADAS-

TRALA 

SUPRA-

FATA 

(MP) 
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1 IMINENT IMPACT SRL 14726/08.11.2017 07.11.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

3, ZONA 3 40 

2 IMINENT IMPACT SRL 14725/08.11.2017 07.11.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

2, ZONA 3 20 

3 IMINENT IMPACT SRL 14724/08.11.2017 07.11.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

1, ZONA 3 20 

4 POMMES SRL 14727/08.11.2017 07.11.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

4, ZONA 3 40 

5 RUSTI CANNELA SRL 16997/28.12.2017 26.12.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

36, ZONA 4 75 

6 STIMIR COM SRL 16002/04.12.2017 03.12.2022 TARG 

MUNICIPAL 

1MAI 

38, ZONA4 100 

 





 

 

 

 

 

Raport privind propunerea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate 

intre  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in calitate de locator si  

agentii economici ce-si desfasoara activitatea in pietele/targul Municipiului 

Craiova, in calitate de locatari 

 

 

 

Prin HCL 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. 

 Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului 

Craiova din piete si targuri au fost transmise in concesiunea societatii, conform 

contractului  inregistrat la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 si la 

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012. 

 Terenurile si spatiile ale caror contracte sunt propuse la prelungire prin acest 

raport (anexa 1 ) au fost inchiriate in perioada 2004-2014 fiind  încheiate cu locatarii, 

contracte de închiriere, potrivit prevederilor Codului Civil.  

 Agentii economici prezentati in anexa 1, detin   contracte de inchiriere pentru 

terenurile/spatiile din pietele municipiului Craiova, si-au indeplinit obligatiile impuse 

de  dispozitiile HCL 846/2013 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 

lucrari de modernizare, respectand cerintele de natura tehnica si urbanistica privind 



fatadele constructiilor provizorii pe care la detin in piete (dovedind cu autorizatii de 

construire si procese verbale de receptie). 

  

 In cele ce urmeaza prezentam pe scurt agentii economici prevazuti in anexa 1: 

1. Referitor la agentul economic  SC DIVA ACCESORII SI SUBANSAMBLE   

SRL  facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 17.08.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 6898/17.08.2011 intre SC ACCESORII SUBANSAMBLE  SI PIESE 

AUTO SRL  si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata 

de 45,68 mp, pozitia 160  din Piata Centrala, pana la data de 17.08.2014, fiind 

prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul in folosinta pana 

la data de 31.12.2022. Prin actul aditional nr 6613/16.06.2021, conform HCL 

202/2021, a fost inlocuita partea contractuala SC ACCESORII SUBANSAMBLE  SI 

PIESE AUTO SRL cu SC DIVA ACCESORII SI SUBANSAMBLE   SRL ca 

urmare a divizarii societatii. Prin cererea nr 12172/23.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

2. Referitor la agentul economic  SC ACCEPT COM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4149/05.11.2011 intre  SC ACCEPT COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 17,93 mp, pozitia 110  din 

Piata Centrala, pana la data de 03.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin 

cererea nr 12112/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

3. Referitor la agentul economic  SC ADEMCOS SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 13.11.2006, conform HCL 125/2005,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 3978/13.11.2006 intre SC ADEMCOS SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 36 mp, in  Piata Valea Rosie, pana la 

data de 02.10.2009,suprafata ce a fost modificata la 41,16 mp prin actul aditional 

2130/28.05.2007, fiind prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine 



terenul de la pozitia 71 in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin cererea nr 

12128/22.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 -la data de 23.10.2013, conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 23016/23.10.2013 intre SC ADEMCOS SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 18,5 mp,pozitia 69 in  

Piata Valea Rosie, pana la data de 23.10.2016, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin 

cererea nr 12129/22.09.2022  a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

4.Referitor la agentul economic SC ASO STAR COMPANY SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 14.01.2013, conform HCL 95/2012,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2066/14.01.2011 intre SC ASO STAR COMPANY SRL si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,55 mp, pozitia 99  

din Piata Centrala, pana la data de 14.01.2017, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin 

cererea nr 11974/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

5.Referitor la agentul economic PFA BALACE GEORGETA  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 26.05.2004, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1313/26.05.2004 intre PFA BALACE GEORGETA si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 7,5 mp, din Piata Valea 

Rosie, suprafata ce a fost modificata la 10,52 mp prin actul aditional 2118/28.05.2007, 

pana la data de 01.06.2004, fiind prelungit, astfel incat in prezent societatea 

comerciala detine terenul de la pozitia 7 in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  

prin cererea nr 11902/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

6.Referitor la agentul economic SC BECKASIG AGENT DE ASIGURARE SRL 

facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 19.08.2013, conform HCL 95/2012,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 18575/19.08.2013 intre SC BECKASIG AGENT DE ASIGURARE 

SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 4,77 

mp, din Piata Valea Rosie, pozitia nr 39, pana la data de 14.08.2016, fiind prelungit, 



astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022, iar  prin cererea nr 11924/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

7.Referitor la agentul economic SC BOBCY COM SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4180/06.11.2008 intre SC BOBCY COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 26,09 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 80-81, pana la data de 16.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, 

iar  prin cererea nr 11889/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

8.Referitor la agentul economic SC BUMARJAN COMEXIM  SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.05.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1632/06.05.2008 intre SC BUMARJAN COMEXIM  SRL si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 18,89 mp, din Piata 

Garii, pozitia nr 2, pana la data de 02.04.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 12337/29.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

9.Referitor la agentul economic SC  CARNETTI COM SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 22.08.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 8872/22.08.2011 intre SC  CARNETTI COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 18,28 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 8, pana la data de 22.08.2014, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11839/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 



10.Referitor la agentul economic SC  DEMSIMO COM  SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4219/07.11.2008, intre SC  DEMSIMO COM  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 12,50 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 3, pana la data de 23.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11874/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

11.Referitor la agentul economic SC DENIFLEX COM SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4226/07.11.2008 intre SC DENIFLEX  COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 41,81 mp, din Piata Garii, 

pozitia nr 5, pana la data de 03.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 12297/28.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

12.Referitor la agentul economic SC DOLUCY COM RL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 04.08.2009, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4808/ 04.08.2009 intre SC DOLUCY COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 29,03 mp, din Piata 

Rovine-Dezrobirii, pozitia nr 2, pana la data de 21.07.2012, fiind prelungit, astfel incat 

in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, 

iar  prin cererea nr 11879/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

13.Referitor la agentul economic SC ENRIAR IMPEX SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 09.08.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 8429/ 09.08.2011 intre SC ENRIAR IMPEX SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 86,25 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 30, pana la data de 09.08.2014, fiind prelungit, astfel incat in prezent 



societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11989/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 

14.Referitor la agentul economic SC EXFOR SRL  facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4221/ 07.11.2008 intre SC EXFOR SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 22,34 mp, din Piata Valea Rosie, 

pozitia nr 78, pana la data de 28.09.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11880/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

15.Referitor la agentul economic SC ERAY COMIMPEX  SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 15.08.2004, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2178/19.08.2004 intre SC ERAY COMIMPEX  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 2,5 mp, din Piata Big 

Craiovita Noua, pozitia nr 2, suprafata ce a fost modificata la 4 mp prin actul aditional 

2445/30.09.2004, suprafata ce a fost modificata la 5,50 mp prin actul aditional 

2268/01.06.2007,  pana la data de 28.09.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11704/09.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

16.Referitor la agentul economic SC GARDEN CHARISMA SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 14.01.2013, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2065/ 14.01.2013 intre SC GARDEN CHARISMA SRL si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,18 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 55, pana la data de 14.01.2016, fiind prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, 

iar  prin cererea nr 11797/13.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 



 

 

17.Referitor la agentul economic SC GRIZUM ICE CAFE  SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4218/ 07.11.2008 intre SC GRIZUM ICE CAFE  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 57,07 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 4, pana la data de 17.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11910/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

18.Referitor la agentul economic SC HELDOM   SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 19.12.2006, conform HCL 125/2005,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4422/ 19.12.2006 intre SC HELDOM  SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 34,45 mp, din Piata Garii, pozitia nr 9, 

pana la data de 16.12.2009, iar prin actul aditional 2262/01.06.2007 s-a modificat 

suprafata la 36 mp, fiind prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine 

terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 12425/03.10.2022 

a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

19.Referitor la agentul economic SC HERBA  SRL  facem urmatoarele mentiuni 

: 

 -la data de 24.11.2008, conform HCL 71/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4528/ 24.11.2008 intre SC HERBA  SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 7,82 mp, din Piata Centrala, pozitia nr 

113, pana la data de 24.11.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent societatea 

comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 

11906/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

20.Referitor la agentul economic SC HUTUL TOCRISAGRO  SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 



 -la data de 05.06.2014, conform HCL 46/2014,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 12138/ 05.06.2014 intre SC HUTUL TOCRISAGRO  SRL si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 50,07 mp, din 

Piata Big Craiovita Noua, pozitia nr 16, pana la data de 05.06.2017,  fiind prelungit, 

astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022, iar  prin cererea nr 11796/13.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

 

21.Referitor la agentul economic SC ILEGEO COM  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 13.02.2014, conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4862/ 13.02.2014 intre SC ILEGEO COM  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 28,35 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 162, pana la data de 13.02.2017, fiind prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, 

iar  prin cererea nr 11893/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

22.Referitor la agentul economic SC ISIS FOOD  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 23.12.2013, conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 27192/ 23.12.2013 intre SC ISIS FOOD  SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 32,21 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 36, pana la data de 23.12.2016, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11903/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

23.Referitor la agentul economic SC IVACRI COM  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4235/ 07.11.2008 intre SC IVACRI COM  SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 28,94 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 5, pana la data de 29.08.2011, fiind prelungit, astfel incat in prezent 



societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 12196/26.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

24.Referitor la agentul economic Jugastru Laurentiu Nelu IF  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4152/ 05.11.2008 intre Jugastru Laurentiu Nelu IF  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 21 mp, din Piata Centrala, 

pozitia nr 83, pana la data de 27.08.2008, fiind prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin 

cererea nr 11813/13.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

25.Referitor la agentul economic SC LAVIME SRL  facem urmatoarele 

mentiuni: 

 -la data de 24.10.2005, conform HCL 13/2004,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4762/ 24.10.2005 intre SC LAVIME SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 14,42 mp, din Piata Centrala, pozitia 

nr 56, suprafata modificata la 14,28 mp prin actul aditional 2321/01.06.2007 fiind 

prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana 

la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11925/15.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 

26.Referitor la agentul economic SC IUGA ARDELEANUL SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 03.07.2013, conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 15168/ 03.07.2013 intre SC OLTEANU POFTICIOS  SRL  si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,07 mp, din 

Piata Valea Rosie, pozitia nr 72, pana la data de 03.07.2016, fiind prelungit, astfel 

incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022, denumirea partii contractuale fiind modificata din SC OLTEANU 



POFTICIOS SRL , in SC IUGA ARDELEANUL SRL, iar  prin cererea nr 

12071/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

27.Referitor la agentul economic SC LECALIRA SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.09.2006, conform HCL 125//2005,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2551/ 06.09.2006 intre SC LECALIRA SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 15,00 mp, din Piata Centrala, pozitia 

nr 92, pana la data de 03.09.2009, suprafata modificata la 14,42 mp prin actul aditional 

2284/01.06.2007, fiind prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine 

terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11800/13.09.2022 

a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

28. Referitor la agentul economic LEU A. FILOFTEIA IF  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 23.03.2004, conform HCL 20//2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 719/ 23.03.2004 intre LEU NICOLAE si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 12 mp, din Piata Centrala, pozitia nr 

12, pana la data de 23.03.2007, suprafata modificata la 14,73 mp prin actul aditional 

2322/01.06.2007,iar la data de 28.07.2010 s-a modificat partea contractuala Leu 

Nicolae cu Leu A. Filofteia IF ,  contract prelungit prin acte aditionale succesive, 

astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022, iar  prin cererea nr 11841/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

 

29. Referitor la agentul economic SC MADIMONIDAN COM SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 08.03.2004, conform HCL 20//2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 571/ 08.03.2004 intre SC MADIMONIDAN COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 12,4 mp, din Piata Garii, 

pozitia nr 4, pana la data de 01.03.2007, suprafata modificata la 13,14 mp prin actul 



aditional 2263/01.06.2007, contract prelungit prin acte aditionale succesive, astfel 

incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022,  iar  prin cererea nr 12178/23.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

 

30. Referitor la agentul economic SC MATIKA YKL  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 18.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4451/ 18.11.2008  intre SC JAN&ZIZI COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 30,12 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 84, pana la data de 19.10.2011, iar la data de 06.02.2015, prin actul 

aditional 4120/06.02.2015 s-a modificat denumirea societatii din SC JAN&ZIZI COM 

SRL in SC MATIKA YKL SRL contract prelungit prin acte aditionale succesive, 

astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022, iar  prin cererea nr 11848/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

31. Referitor la agentul economic SC MEFIM AGRO SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 18.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4426/ 18.11.2008  intre SC MEFIM AGRO SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 26,34 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 38, pana la data de 10.10.2011,  contract prelungit prin acte aditionale 

succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana 

la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11961/16.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

32. Referitor la agentul economic SC MFG MIHAI SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 18.08.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 8738/ 18.08.2011  intre SC MFG MIHAI SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 14,68 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 107, pana la data de 18.08.2014,  contract prelungit prin acte 



aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 12104/21.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

33. Referitor la agentul economic SC MFG MIHAI SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 08.05.2012, conform HCL 96/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 8071/ 08.05.2012  intre SC MFG MIHAI SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 18,97 mp, din Piata Big 

Craiovita Noua, pozitia nr 15, pana la data de 08.05.2015,  contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 12105/21.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

34. Referitor la agentul economic SC MON CHER PROD IND  SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 07.01.2009, conform HCL 316/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 67/ 07.01.2009  intre SC MON CHER PROD IND  SRL  si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 99,13 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 67,68,69,70,71 pana la data de 29.11.2011,  contract prelungit prin 

acte aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11803/13.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

35. Referitor la agentul economic SC MIDROFLOR SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 17.12.2007, conform HCL 125/2005,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 5341/ 17.12.2007  intre SC MIDROFLOR SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 13,69 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 105 pana la data de 17.12.2013,  contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 



folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11930/15.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

36. Referitor la agentul economic SC MIDROFLOR SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 30.12.2011, conform HCL 263/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 15568/ 30.12.2011  intre SC MIDROFLOR SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 21,70 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 103 pana la data de 30.12.2014,  contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11931/15.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

37.Referitor la agentul economic SC MICHELLE COM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4141/ 05.11.2008  intre SC MICHELLE COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 30,83 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 109 pana la data de 03.08.2011,  contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11959/16.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

38.Referitor la agentul economic SC  MIRAJ COM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4189/ 06.11.2018  intre SC  MIRAJ COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 32,94 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 15 pana la data de 06.09.2011,  contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 



folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11963/16.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

39.Referitor la agentul economic SC MODA ZILEI SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4213/ 07.11.2008  intre SC MODA ZILEI SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 92,77 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 56  pana la data de 03.08.2011,  contract prelungit prin acte aditionale 

succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana 

la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11853/14.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

    

40.Referitor la agentul economic SC NUTU ION  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 18.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4431/ 18.11.2008  intre SC NUTU ION  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 13,42 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 90  pana la data de 25.10.2011, contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 

folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 11788/13.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

41.Referitor la agentul economic SC NIKOS TOBE  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 26.03.2012, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 5873/26.03.2012  intre SC NIKOS TOBE  SRL   si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 20,70 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 54  pana la data de 25.10.2011, contract prelungit prin acte 

aditionale succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in 



folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 12283/28.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

42.Referitor la agentul economic SC NECTAR IMPEX  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.01.2009, conform HCL 316/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 60/07.01.2009  intre SC NECTAR IMPEX  SRL   si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 15,49 mp, din Piata Brazda 

lui Novac,   pana la data de 23.12.2011, contract prelungit prin acte aditionale 

succesive, astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana 

la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 11857/14.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 

 

43.Referitor la agentul economic SC PROD COM ANGHEL SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

  

 

 -la data de 04.08.2009, conform HCL 296/2014,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4806/04.08.2009  intre SC FILIP PROD COMPANY SRL   si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 40,84 mp,pozitia 

7 si 8 din Piata Garii,   pana la data de 31.05.2012,   iar  prin actul aditional 

21521/28.12.2012, incheiat conform HCL 282/2012, s-a inlocuit partea contractuala 

SC FILIP PROD COMPANY SRL cu SC MARISAN PROD CARN IMPEX  

SRL.La data de 01.11.2017 prin actul aditional 14419/01.11.2017 s-a inlocuit partea 

contractuala SC MARISAN PROD CARN IMPEX  SRL cu SC PROD COM 

ANGHEL SRL , conform HCL 433/2017.Contractul a fost prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,   

iar prin cererea nr 12102/21.09.2022 agentul economic a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 

44.Referitor la agentul economic SC PAN GROUP SA   facem urmatoarele 

mentiuni : 



 -la data de 24.02.2009, conform HCL 263/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1116/24.02.2009  intre  SC PAN GROUP SA  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 61,63 mp,pozitia 20 din 

Piata Centrala,   pana la data de 24.02.2012, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12691/11.10.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

45.Referitor la agentul economic SC PRECONCAFE SRL   facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 23.08.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 8904/23.08.2011  intre  SC PRECONCAFE SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 30,82 mp,pozitia 2 din 

Piata Valea Rosie,   pana la data de 24.08.2014, contract prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 11954/16.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 

46.Referitor la agentul economic SC PIRVULESCU NUTA SNC  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 05.11.2011, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4145/05.11.2008  intre  SC PIRVULESCU NUTA  SNC si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 26,63 mp,pozitia 81,82 

din Piata Centrala,   pana la data de 28.08.2011, contract prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 12101/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

47.Referitor la agentul economic SC RAMIZAD COM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4188/06.11.2008  intre  SC RAMIZAD COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 21,78 mp, pozitia 62 din 



Piata Centrala,   pana la data de 19.09.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12109/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

48.Referitor la agentul economic SC REGENSBURG COM SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 18.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4429/18.11.2008  intre  SC REGENSBURG COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 92,70 mp, pozitia 

22,74,108 din Piata Centrala,   pana la data de 05.09.2011, contract prelungit, astfel 

incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022,  iar prin actul aditional nr 8585/29.07.2022 s-a modificat suprafata 

contractuala la 77,01 renuntand  la pozitia 22, cf HCL 325/2019. Prin cererea nr 

11901/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

49.Referitor la agentul economic SC ROBEST COM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4227/07.11.2008  intre  SC ROBEST COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 13,80 mp, pozitia 35 din 

Piata Valea Rosie,   pana la data de 28.08.2011, contract prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 11923/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

50.Referitor la agentul economic SC RT CARD  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4223/07.11.2008  intre  SC RT CARD  SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 22,53 mp, pozitia 86 din Piata Valea 

Rosie,  pana la data de 13.09.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent societatea 



comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 

11822/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

51.Referitor la agentul economic SC SIDEMA PRODCOM SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4181/06.11.2008  intre  SC SIDEMA PRODCOM SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 13,45 mp, pozitia 89 din 

Piata Centrala,   pana la data de 01.09.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 11862/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

-la data de 30.06.2004, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 

1620/30.06.2004  intre  SC SIDEMA PRODCOM SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 42,5 mp, pozitia 58 si 60 din Piata 

Centrala,   suprafata modificata de la 42,5 mp la 41,88 mp conform actului aditional 

2333/01.06.2007, contract prelungit prin acte aditionale succesive, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 11863/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 52.Referitor la agentul economic SC SIDEF SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 25.07.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 7699/25.07.2011  intre  SC SIDEF SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 5,94 mp, pozitia 153 din Piata 

Centrala,   pana la data de 25.07.2014, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 11891/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 

 

 

 



53.Referitor la agentul economic SC SOLAVI SRL  facem urmatoarele mentiuni 

: 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4224/07.11.2008  intre  SC SOLAVI SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,68 mp,pozitia 85, din Piata Valea 

Rosie,   pana la data de 29.08.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12333/29.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 -la data de 07.03.2011, conform HCL 413/2010,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1000/07.03.2011  intre  SC SOLAVI SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 39,27 mp,pozitia 97, din Piata Valea 

Rosie,   pana la data de 07.03.2014, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12334/29.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

54.Referitor la agentul economic SC SOLAREX IMPEX SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4225/07.11.2008  intre  SC SOLAREX IMPEX SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 13,19 mp,pozitia 28, din 

Piata Valea Rosie,   pana la data de 16.08.2011, contract prelungit, astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 12243/27.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

55.Referitor la agentul economic SC SORALI SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4187/06.11.2008  intre  SC SORALI SRL  si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,16 mp,pozitia 73, din Piata Valea 

Rosie,   pana la data de 05.09.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 19993/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 



 

 

 

 

56.Referitor la agentul economic SC TIAMO SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4182/06.11.2008  intre  SC TIAMO SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 8 mp, din Piata Centrala,  pozitia 112 

pana la data de 31.08.2011, contract prelungit, astfel incat in prezent societatea 

comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 

11777/13.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

-la data de 31.05.2007, conform HCL 466/2006,  s-a incheiat contractul de inchiriere 

nr 2207/31.05.2007  intre  SC TIAMO SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 

SRL, pentru terenul in suprafata de 8 mp, din Piata Centrala,   pana la data de 

31.05.2010, contract prelungit, astfel incat in prezent societatea comerciala detine 

terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin cererea nr 11778/13.09.2022 

a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

57.Referitor la agentul economic SC TITCOR AGENT DE ASIGURARE  SRL 

facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 31.05.2007, conform HCL 466/2006,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2209/31.05.2007  intre  SC TITCOR AGENT DE ASIGURARE  SRL 

si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 11,60 

mp,pozitia 101, din Piata Centrala,   pana la data de 31.05.2010, contract prelungit, 

astfel incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022,  iar  prin cererea nr 11911/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

58.Referitor la agentul economic SC TRANS GRIG  SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 11.02.2009, conform HCL 263/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 800/11.02.2009  intre SC TRANS GRIG  SRL si SC PIETE SI 



TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 37,08 mp,pozitia 57, din 

Piata  Centrala,   pana la data de 10.02.2012, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 11932/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

59.Referitor la agentul economic SC VALMIROM PRESTCOM  SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4185/06.11.2008  intre SC VALMIROM PRESTCOM  SRL  si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 50,51 mp,pozitia 

65 si 66, din Piata  Centrala,   pana la data de 19.09.2011, contract prelungit, astfel 

incat in prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 

31.12.2022,  iar  prin cererea nr 11802/13.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

60.Referitor la agentul economic SC VIE-VIN SEGARCEA SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 31.05..2007, conform HCL 466/2006,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2208/31.05.2007  intre SC SPANILCOM SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 25,80 mp,pozitia 100, din 

Piata  Centrala,   pana la data de 31.05.2010,iar prin actul aditional 5919/20.06.2011a 

fost inlocuita partea contractuala SC SPANIL COM SRL CU SC VIE VIN 

SEGARCEA SRL,conform HCL 187/2011, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12318/29.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

61.Referitor la agentul economic SC ZUZI &ZUZI  SRL facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 18.14.2012, conform HCL 21/2012,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 7258/18.04.2012  intre SC ZUZI &ZUZI  SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 21,06 mp,pozitia 96, din 

Piata  Valea Rosie,   pana la data de 07.04.2015, contract prelungit, astfel incat in 



prezent societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  

iar  prin cererea nr 12055/20.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

62.Referitor la agentul economic SC WORLD WIDE SALES  SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 14.01.2013, conform HCL 95/2012,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 2071/14.01.2013  intre SC WORLD WIDE SALES  SRL  si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 22,04 mp,pozitia 76, din 

Piata  Centrala,   pana la data de 14.01.2016, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12018/20.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

-a data de 14.01.2013, conform HCL 95/2012,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 

2068/14.01.2013  intre SC WORLD WIDE SALES  SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 34,74 mp,pozitia 77, din 

Piata  Centrala,   pana la data de 14.01.2016, contract prelungit, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022,  iar  prin 

cererea nr 12019/20.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 

63.Referitor la agentul economic  PFA JERPELEA ANDREEA RENEE facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 03.09.2013, conform HCL 138/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 19828/ 03.09.2013 intre  PFA JERPELEA ANDREEA RENEE si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 12,53 mp, din 

Piata     Centrala, pozitia C19 nr 39, pana la data de 03.09.2016, fiind prelungit pein 

act aditional pana la da ta de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 11985/19.09.2022 a 

solicitat prelungirea contractului de inchiriere.  

64.Referitor la agentul economic MASICA STEFANIA ARISTITA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 18.07.2013, conform HCL 138/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 16545/ 18.07.2013 intre MASICA STEFANIA ARISTITA 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, 



pentru spatiul  in suprafata de 4,75 mp, din Piata Valea Rosie, pozitia nr 2- spatiu flori, 

pana la data de 06.07.2016, contract prelungit , astfel incat in prezent societatea 

comerciala detine spatiul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 

12811/13.10.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 65.Referitor la agentul economic SC NEA MARIN  PRODCOM  SRL  

facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 29.10.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4068/ 29.10.2008 pana la data de 01.09.2011, intre SC NEA MARIN  

PRODCOM  SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in 

suprafata de 14,58 mp, din Piata Centrala, pozitia nr 5 Hala de  Carne, iar prin actul 

aditional 4047/11.05.2011 a fost modificata suprafata contractului de inchiriere de la 

14,58mp la 26,62 mp,conform HCL 80/2011,  contract prelungit , astfel incat in 

prezent societatea comerciala detine spatiul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, 

iar  prin cererea nr 11842/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

66.Referitor la agentul economic TUDORACHE ANGELA PFA facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 02.09.2013, conform HCL 138/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 19759/02.09.2013  intre TUDORACHE ANGELA PFA si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 4,75 mp, din Piata Valea 

Rosie, pozitia nr 1-spatiu flori,   contract prelungit , astfel incat in prezent societatea 

comerciala detine spatiul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 

12485/04.10.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

67.Referitor la agentul economic SC VIJULIE & M.M SNC facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 28.12.2007, conform HCL 584/2007,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4543/28.12.2007  intre SC VIJULIE & M.M SNC  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 12,53 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 47 C 19,   contract prelungit , astfel incat in prezent societatea 



comerciala detine spatiul  in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 

11852/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

68.Referitor la agentul economic SC ERAY COMIMPEX  SRL facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4147/05.11.2004 intre SC ERAY COMIMPEX  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 4.26 mp, din Piata 

Centrala, pozitia nr 80 secund. Societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana 

la data de 31.12.2022, iar  prin cererea nr 12705/09.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 

69.Referitor la agentul economic SC AURMAD SIN SRL: 

 -la data de 26.03.2008, conform HCL 126/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1157/26.03.2008 intre SC COSNINA COM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 5,72 mp, poz. 14  din Piata 

Big Craiovita Noua, pana la data de 17.12.2010. 

 -la data de 12.03.2009, prin actul aditional nr 1350/12.03.2009 s-a inlocuit 

partea contractuala SC COSNINA COM SRL si SC AURMAD SIN SRL. 

  

 -contractul a fost prelungit prin acte aditionale repetate, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022 

 -agentul economic nu a realizat modernizarea constructiei,  conform 

dispozitiilor HCL 846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitoare la 

condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 

activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova si nu  a efectuat lucrarile 

de modernizare, prin care sa indeplineasca cerintele de natura tehnica si urbanistica 

privind fatadele constructiei provizorii pe care o detine in piata , iar prin actul aditional 

727/06.01.2015 s-a prelungit contractul de inchiriere pana la data de 31.12.2018, 

conform HCL 669/2014, intrucat constructia realizata de SC AURMAD SIN SRL 

este alipita de peretele  pietei Big Craiovita Noua,  ce apartine domeniului public al 



Municipiului Craiova,  piata  transmisa in concesiunea noastra prin contractul de 

concesiune  nr 4487/12.01.2012. 

    -prin cererea nr 12479/04.10.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere 

 

70.Referitor la agentul economic SC MARILU IMPEX SRL: 

 -la data de 03.05.2004, conform HCL 20/2002,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 1078/03.05.2004 intre SC MARILU IMPEX SRL si Serviciul Public 

Administratia Pietelor si Targurilor Craiova actual SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 8,4 mp, poz 4  din Piata Big Craiovita 

Noua, pana la data de 03.05.2007. 

 -la data de 01.06.2007, prin actul aditional nr 2269/01.06.2007 s-a modificat 

suprafata transmisa in folosinta de la 8,4 mp la 8,39 mp  

 -la data de 14.07.2008, prin actul aditional nr 2712/14.07.2008 s-a modificat 

suprafata transmisa in folosinta de la 8,39 mp  la 10,94 mp. 

 -contractul a fost prelungit prin acte aditionale repetate, astfel incat in prezent 

societatea comerciala detine terenul  in folosinta pana la data de 31.12.2022 

 -agentul economic nu a realizat modernizarea constructiei,  conform 

dispozitiilor HCL 846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitoare la 

condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 

activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova si nu  a efectuat lucrarile 

de modernizare, prin care sa indeplineasca cerintele de natura tehnica si urbanistica 

privind fatadele constructiei provizorii pe care o detine in piata, insa prin actul 

aditional 727/06.01.2015 s-a prelungit contractul de inchiriere pana la data de 

31.12.2018, conform HCL 669/2014 intrucat constructia realizata de SC MARILU -

IMPEX SRL se afla in interiorul pietei si face parte integranta din constructia 

definitiva ce apartine domeniului public al Municipiului Craiova situata in Piata Big 

Craiovita Noua si transmisa in concesiunea noastra prin contractul de concesiune  nr 

4487/12.01.2012. 

    -prin cererea nr 11831/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 



71.Referitor la agentul economic   SC BUZMARCOM  SRL   facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4139/05.11.2008 intre SC BUZMARCOM  SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 26,76 mp, pozitia 115 din 

Piata Centrala,fiind modificat si prelungit pana la data de 31.12.2022,   iar prin cererea 

nr 12118/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

 72.Referitor la agentul economic   SC BOB LEG PROD   SRL   facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 13.11.2014,  conform HCL 262/2014,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 21239/13.11.2014 intre  SC BOB LEG PROD SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 35 mp, pozitia 183 din 

Piata Centrala, pana la data de 13.11.2022,  iar prin cererea nr 12094/21.09.2022 a 

solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

73.Referitor la agentul economic   SC BIVANLORY SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 13.02.2014,  conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4864/13.02.2014 intre  SC BIVANLORY SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 11,59 mp, pozitia 64 din 

Piata Centrala, pana la data de 13.02.2017,fiind modificat si prelungit pana la data de 

31.12.2022, iar prin cererea nr 11994/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 

 

 -la data de 13.12.2014,  conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4866/13.02.2014 intre  SC BIVANLORY SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 12,06 mp, pozitia 63 din 

Piata Centrala, pana la data de 13.02.2017,fiind modificat si prelungit pana la data de 

31.12.2022, iar prin cererea nr 11995/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 



74.Referitor la agentul economic SC  BIFORA  SRL,  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 07.11.2006,  conform HCL 392/2005 si HCLM 125/2005,  s-a 

incheiat contractul de inchiriere nr 3307/07.11.2006 intre SC  BIFORA  SRL si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 17,60 mp,in 

prezent 19,07, pozitia 114 din Piata Centrala, pana la data de 02.11.2009, fiind  

modificat si prelungit pana la data de 31.12.2022, iar prin cererea nr 11922/15.09.2022 

a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

 

75.   Referitor la agentul economic  SC  BERARIA ARGES  SRL,  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4143/05.11.2008 intre SC BERARIA ARGES    SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 63,64 mp, pozitia 84,85,86 

din Piata Centrala, pana la data de 23.08.2011, fiind modificat si prelungit pana la data 

de 31.12.2022, iar prin cererea nr 11888/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

 

76.Referitor la agentul economic   SC BOBCY COM SRL   facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 31.05.2007,  in conformitate cu  HCL 466/2006,  s-a incheiat 

contractul de inchiriere nr 2205/31.05.2007 intre SC BOBCY COM SRL   si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 14 mp, din Piata 

Centrala, pana la data de 31.05.2010, fiind modificat si prelungit pana la data de 

31.12.2022, iar prin cererea nr 11969/16.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 

 

 -la data de 05.11.2008, conform HCL 190/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4144/05.11.2008 intre SC BOBCY COM SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 12,06 mp, in prezent 16 

mp, pozitia 111 din Piata Centrala,  fiind modificat si prelungit pana la data de 



31.12.2022, iar prin cererea nr 11890/15.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 

 

77.Referitor la agentul economic  SC  BELONA IMPEX  SRL,  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4148 intre SC  BELONA IMPEX  SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 17,80 mp, pozitia 19 din Piata 

Centrala, pana la data de 01.09.2011,fiind modificat si prelungit pana la data de 

31.12.2022, iar prin cererea nr 11960/16.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de 

inchiriere. 

 

78.Referitor la agentul economic  SC BARCRISM SRL,  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 26.07.2011, conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 7737/26.07.2011 intre SC BARCRISM SRL si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 4 mp, pozitia 168 din Piata Centrala, 

pana la data de 26.07.2014, fiind modificat si prelungit pana la data de 31.12.2022, 

prin acte aditionale succesive, iar prin cererea nr 11927/15.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

 

79.Referitor la agentul economic   SC COMMONALGA IMPEX SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 26.08.2005,  conform HCL 13/2004,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 3662/26.08.2005  intre   SC COMMONALGA IMPEX SRL  si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 16 mp, in 

prezent 19,53 mp, pozitia 59 din Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte 

aditionale succesive pana la data de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11892/15.09.2022 

a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

80.Referitor la agentul economic   SC CALIRA IMPEX SRL     facem 

urmatoarele mentiuni : 



 -la data de 10.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4271/10.11.2008  intre   SC CALIRA IMPEX SRL   si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 23,88 mp, pozitia 104 din 

Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data 

de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 12594/07.10.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 

81.Referitor la agentul economic   SC CORSER AUDIO  SRL   facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 07.01.2009,  conform HCL 258/2008, HCL 263/2008 s-a incheiat 

contractul de inchiriere nr 68/07.01.2009  intre  SC CORSER AUDIO  SRL si SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 17,75 mp, 

pozitia 116 din Piata Centrala, pana la data de 24.11.2011,fiind  modificat si prelungit 

pana la data de 31.12.2022, prin acte aditionale succesive,  iar prin cererea nr 

12116/21.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

82.Referitor la agentul economic   SC CIO CIO-SAN  SRL   facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4192/06.11.2008 intre  SC CIO CIO-SAN  SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 35,42 mp, pozitia 17 din 

Piata Centrala, pana la data de 04.09.2011,fiind modificat si prelungit pana la data de 

31.12.2022, prin acte aditionale succesive,  iar prin cererea nr 11872/14.09.2022 a 

solicitat prelungirea contractului de inchiriere. 

83.Referitor la agentul economic   SC DALY DIZA COM SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 06.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4191/06.11.2008  intre SC DALY DIZA COM SRL   si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 21,63 mp, pozitia 72 din 

Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data 

de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11854/14.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 



84.Referitor la agentul economic   SC DADICA  SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 05.11.2008,  conform HCL 258/2008,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4142/05.11.2008  intre SC DADICA  SRL   si SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 75,25 mp, pozitia 93 din Piata 

Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data de 

31.12.2022,  iar prin cererea nr 11972/19.09.2022 a solicitat prelungirea contractului 

de inchiriere. 

85.Referitor la agentul economic   SC FLORIMED SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 06.04.2012,  conform HCL 391/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 6650/06.04.2012  intre  SC FLORIMED SRL    si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de  24,38 mp, pozitia 106 din 

Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data 

de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11912/15.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

86.Referitor la agentul economic   SC FITOFARM  PLANT SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 02.09.2013,  conform HCL 138/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 19756/02.09.2013  intre  SC FITOFARM  PLANT SRL   si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru SPATIUL  in suprafata de  12,53 mp, pozitia  

C19- 37 din Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive 

pana la data de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 12647/30.09.2022 a solicitat 

prelungirea contractului de inchiriere. 

87.Referitor la agentul economic   SC GAS COMPLET SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 03.07.2013,  conform HCL 192/2013,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 15167/03.07.2011  intre  SC GAS COMPLET SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 15,73 mp, pozitia 73 din 

Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data 



de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11838/14.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

88.Referitor la agentul economic   SC GALOVI IMPEX SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 25.07.2011,  conform HCL 176/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 7698/25.07.2011  intre  SC GALOVI IMPEX SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 15,51mp, pozitia 14 din 

Piata Centrala, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la data 

de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11966/16.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

 -la data de 25.10.2005,  conform HCL 13/2004,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 4774/25.10.2005  intre  SC GALOVI IMPEX SRL  si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru terenul in suprafata de 36 mp din Piata Centrala,in 

prezent 57,26 mp, fiind prelungit si modificat prin acte aditionale succesive pana la 

data de 31.12.2022,  iar prin cererea nr 11965/16.09.2022 a solicitat prelungirea 

contractului de inchiriere. 

  

89.Referitor la agentul economic  SC AGROADCAM SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 10.02.2012,  conform HCL 392/2011,  s-a incheiat contractul de 

inchiriere nr 3120/10.02.2012 intre SC AGROADCAM SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 32,17 mp, pozitia C25  din 

Piata Centrala, pana la data de 10.02.2015,iar prin actul aditional 7399/15.04.2015 s-a 

prelungit durata contractului de inchiriere pana la data 31.12.2022, iar prin cererea nr 

11851/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.  

90.Referitor la agentul economic  SC ALI-LOR SRL  facem urmatoarele 

mentiuni : 

 -la data de 26.08.2004,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 2221/26.08.2004, 

conform HCL127/2004 si HCL 157/2013 intre  SC ALI-LOR SRL si SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 52 mp, Piata Centrala, 

Hala de Carne, in prezent 26,23 mp din care 14,38 mp pentru spatiul de comercializare 



pozitia 6 si 11,85 mp pentru spatii depozitare si dotari specifice  pana la data de 

01.09.2017, fiind prelungit si modificat,astfel incat in prezent societatea comerciala 

detine spatiul in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin cererea nr 

11864/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.  

 

 91.Referitor la agentul economic  SC CRAILACTA SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 03.12.2010,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 

13789/03.12.2010, conform HCL190/2008 si HCL 367/2010 intre  SC CRAILACTA 

SRL si SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 

13,60 mp, Piata Centrala, Hala de Carne,pozitia 16,in prezent 24,90 din care 13,60 mp 

comercializare si 11,30 mp spatiu depozitare si dotari specifice, pana la data de 

03.12.2010, fiind prelungit si modificat, astfel incat in prezent societatea comerciala 

detine spatiul in folosinta pana la data de 31.12.2022, iar prin cererea nr 

11865/14.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.  

 92.Referitor la agentul economic  SC COMARION SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 25.03.2008,  s-a incheiat contractul de inchiriere nr 1147/25.03.2008, 

conform HCL125/2008 si HCL 258/2007 intre  SC COMARION SRL si SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru spatiul  in suprafata de 14,36 mp, Piata 

Centrala, Hala de Carne, poz 18, in prezent 26,29 mp din care 14,36 mp spatiu 

comercializare  si 11,93 mp spatiu depozitare si dotari specifice, pana la data de 

02.03.2008, fiind prelungit si modificat,astfel incat in prezent societatea comerciala 

detine spatiul in folosinta pana la data de 31.12.2022,conform HCL 669/2014, iar prin 

cererea nr 12368/30.09.2022 a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.  

 93.Referitor la agentul economic  SC CASUTA CU BUNATATI SRL  

facem urmatoarele mentiuni : 

  -la  data de 30.10.2014, conform HCL 573/2014, a fost incheiat contractul de 

 inchiriere nr 22803/11.12.2014  intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si  

 SC  CASUTA CU BUNATATI   SRL,  pentru terenul in  suprafata 24,55 mp, pozitia 



 11, Piata   Garii, prelungit pana  la data de 10.12.2022. Prin cererea nr 

 12022/20.09.2022, locatarul a solicitat prelungirea acestui contract de inchiriere. 

 94.Referitor la  agentul economic  SC  MIANDRE  -ALESIO  SRL  facem 

urmatoarele mentiuni : 

  -la  data de 03.11.2014, conform HCL 262/2014, a fost incheiat contractul de 

 inchiriere nr 20732/03.11.2014  intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si  

 SC  MIANDRE  -ALESIO  SRL ,  pentru terenul in  suprafata 35 mp, pozitia 

 182, Piata   Centrala, prelungit   pana  la data de 02.11.2022. Prin cererea nr 

 12005/19.09.2022, locatarul a solicitat prelungirea acestui contract de inchiriere. 

 In anexa 2 sunt prezentati agentii economici care au inchiriat terenuri in 

Targul Municipal Craiova, dupa cum urmeaza : 

   

1.Referitor la SC IMINENT IMPACT SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 08.11.2017, conform HCL 324/2017, au fost incheiate contractele de 

inchiriere nr 14726/08.11.2017, 14725/08.11.2017 si 14724/08.11.2017 intre SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si SC IMINENT IMPACT SRL, pentru 

terenurile in suprafata de 40 mp, 20 mp si 20 mp, situate in Targul Romanesti, zona 3 , 

pozitiile 3,2,1 pana la data de 08.11.2021, fiind prelungite pana la data de 07.11.2022  

iar  prin cererile nr 12155/22.09.2022, 12156/22.09.2022 si 12157/22.09.2022  a 

solicitat prelungirea acestor contracte de inchiriere. 

2.Referitor la SC POMMES SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 08.11.2017, conform HCL 324/2017, a fost incheiat contractul de 

inchiriere nr 14727/08.11.2017 intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si 

SC POMMES SRL, pentru terenul in suprafata de 40 mp, situat in Targul Romanesti, 

zona 3 , pozitia 4 pana la data de 07.11.2022,   iar  prin cererea nr 12154/22.09.2022 a 

solicitat prelungirea acestui contract de inchiriere. 

3.Referitor la SC STIMIR COM SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 04.12.2017, conform HCL 324/2017, a fost incheiat contractul de 

inchiriere nr 16002/04.12.2017 intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si 

SC STIMIR COM SRL, pentru terenul in suprafata de 100 mp, situat in Targul 



Romanesti, zona 4 , pozitia 38 pana la data de 03.12.2022,   iar  prin cererea nr 

12166/22.09.2022 a solicitat prelungirea acestor contracte de inchiriere. 

4.Referitor la SC RUSTI CANNELA SRL facem urmatoarele mentiuni : 

 -la data de 28.12.2017, conform HCL 324/2017, a fost incheiat contractul de 

inchiriere nr 16997/28.12.2017 intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si  

TOBOSARU N. CONSTANTIN PFA, pentru terenul in suprafata de 75 mp situat  in 

Targul Municipiului Craiova, pozitia 36, zona 4, pana la data de 26.12.2022,   iar  prin 

cererea nr 13164/26.10.2022 a solicitat prelungirea acestor contracte de inchiriere. 

 Mentionam ca durata de viata a unui chiosc tip constructie usoara pentru afaceri, 

comert, depozitare, asa cum sunt cele edificate de catre societatile comerciale ce detin 

contracte de inchiriere pe teren si sunt evidentiate in anexa 1, este intre 10-12 ani, iar 

lucrarile de edificare sau modernizare au fost executate si receptionate in anii 2014-

2022 

 Referitor la bonitate, mentionam ca agentii economici sunt buni platnici, 

neinregistrand debite restante nici la plata chiriei, nici la obligatiile datorate bugetului 

local,la momentul inaintarii prezentului raport.  

  In situatia in care  aceste contracte de închiriere nu ar fi prelungite,  agenții 

economici ar fi nevoiți să-și dezafecteze construcțiile realizate, iar închirierea 

terenurilor către alți agenți economici, care ar trebui să-și ridice construcții conforme, 

ar dura între trei și șase luni, fapt ce ar avea un impact financiar negativ asupra  

bugetului societății noastre. 

 Fata de cele aratate consideram ca sunt intemeiate cererile de prelungire 

formulate de catre agentii economici din anexa 1  si 2 si având în vedere caracterul 

consensual al contractului de închiriere propunem aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere astfel: 

-prelungirea   pe o perioada de 4 ani a contractelor de inchiriere   prezentate in  anexa 

1 ce au ca obiect spatii si terenuri situate  in pietele municipiului Craiova  

-prelungirea   pe o perioada de 1 an a contractelor de inchiriere   prezentate in  anexa 2 

ce au ca obiect  terenuri situate  in Targul din Municipiul  Craiova  

 Propunerea noastra este intemeiata si de faptul ca, beneficiarii intentioneaza 

continuarea raporturilor contractuale, depunand in acest sens cereri catre SC PIETE SI 



TARGURI CRAIOVA SRL, prin care au solicitat prelungirea contractelor, iar, potrivit  

art 19 din contractele de inchiriere care s-au incheiat intre SC PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA SRL si agentii economici mentionati in anexa, contractele se pot prelungi 

prin act aditional numai prin hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.   

  Faţă de cele prezentate in conformitate cu prevederile  OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si  

prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind 

Codul Civil, Cartea a Va. Despre obligaţii, art. 1167-1179, prin care se precizeaza 

-contractul reprezinta legea intre parti, acestea fiind libere sa incheie orice 

contracte şi sa determine continutul acestora, în limitele legii, ale ordinii publice 

şi ale bunelor moravuri, propunem spre aprobare : 

 1.Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioada de 4 ani  pentru  

terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii comerciale, 

producţie şi prestări servicii si spatiile comerciale situate în pieţele municipiului 

Craiova, prevazute in anexa 1. 

 2.Prelungirea   pe o perioada de 1 an a contractelor de inchiriere   prezentate in  

anexa 2 ce au ca obiect  terenuri situate  in Targul  Municipiului Craiova  

 3.Imputernicirea administratorului  în vederea semnării actelor adiţionale de 

prelungire   a contractelor de închiriere. 

                ADMINISTRATOR                          

               

           Alin Madalin Maracine  
 

 

 Director Economic                       Director Dezvoltare  

    

    Claudia Nicolette Tudor         Marin Marian Viorel            

   

    

      
                                       Intocmit ,      

   
C.j Luminita Aura  Jianu 
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