
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                      HOTĂRÂREA NR.66 
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru suprafeţe 

de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona 

Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcele 12 şi 13 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 23.02.2017; 
           Având în vedere raportul nr.20008/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru 
suprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul 
Roşu, Tarlaua 51, Parcele 12 şi 13; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.522/2006 de 
modificare şi completare a Hotărârii de Guvernului nr.430/2001 privind aprobarea 
Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu art.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61, 
alin.2, art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

    Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de  
concesiune nr.325/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi 
Manolescu Marian, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul 
nr.18), situat în str. Constanţa nr.47 S (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.330/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Pascu 
Maria, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 51), situat 
în str. Constanţa nr.45 F ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.333/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Bibilică 
Marian şi Durac Regina, ce are ca obiect concesionarea terenului ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. 



 

(lotul nr.6), situat în str. Constanţa nr. 47 G ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 
12, 13). 

Art.4. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.334/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Bibilică 
Stela, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 7), situat în str. 
Constanţa nr.47 H ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.5. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.335/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Neguţ 
Paul prin mandatar Musi Miţa, ce are ca obiect concesionarea terenului ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. 
(lotul nr. 9), situat în str. Constanţa nr.47 J ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 
13). 

Art.6.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.336/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Musi 
Miţa, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 3), situat în str. 
Constanţa nr.47 D (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.7. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale de prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1-6 
din prezenta hotărâre. 

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător a Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.217/2010 referitoare la modalitatea de atribuire a unor loturi de teren din 
municipiul Craiova. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT. SECRETAR, 

Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 

  
  
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


