
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

 PROIECT  
    

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri 

din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii 

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

30.08.2018; 
Având în vedere rapoartele nr.128853/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi 

nr.130085/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie 
şi prestări servicii; 

În conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul I, art.555, Titlului IX, 
Capitolul V, art.1809, art.1167-1179 din Noul Cod Civil, Legea nr.  207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind Finanţele publice locale; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2015 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public 
sau privat al municipiului Craiova; 

În temeiul art. 36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a şi b, art. 45 alin.3, art. 123, 
art.61 alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;   

 
                                          HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică obiectul contractelor de închiriere 
identificate la poz.5 şi poz.6 din anexa la prezenta hotărâre,  după cum urmează: 
 a) poz.5 – S.C. EUROLIV COM S.R.L.- se majorează suprafaţa terenului 
închiriat de la 32,0 mp, la 36,0 mp; 
 b) poz.6 – S.C. IOCADA COM S.R.L.– se diminuează  suprafaţa de teren 
închiriată de la 40,0 mp, la 28,65 mp; 

Art.3. Chiria pentru terenurile ocupate este stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 485/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pentru anul 2018, urmând a fi actualizată anual conform hotârârilor de 
consiliu adoptate în acest sens. 

 
 



Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR, SECRETAR, 

          Mihail GENOIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                          Se aprobă, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                PRIMAR 

Direcţia Patrimoniu                                                                                Mihail Genoiu 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 

Nr.128853/13.08.2018                                                                 

                                                            

                                                                                                                                                              

Raport 

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect terenuri  

proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii 

( chioşcuri) cu destinaţia de spaţii comerciale şi prestări servicii 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.444/2014 s-a aprobat  
prelungirea duratei contractelor de închiriere până la data de 31.08.2018, încheiate cu 
diverse  persoane fizice /juridice prevăzute în ANEXA 2 la această hotărâre, pentru 
terenurile proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 
 În continuare detaliem situaţia contractelor de închiriere prezentate în ANEXA 2 
la H.C.L. nr.444/2014, astfel: 
 Poz.1. -  I. F. TARCEA EUGENIA - prin H.C.L. nr.75/2004 s-a aprobat încheierea 
contractului de închiriere nr.54/2004, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 16,0 mp 
situat în Craiova, bld. Decebal - zona cantina Electroputere, unde este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 5 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014,  în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 
7/2014 la contractul de închiriere nr. 54/2004.  
 Poz.2. - S.C. NECRIMFLOR COM S.R.L. -  prin H.C.L. nr. 213/2003 s-a aprobat 
încheierea contractului de  închiriere nr.16/2003, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
90,0 mp situat în Craiova, b-dul Decebal nr.113, unde este amplasată o construcţie 
provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o periaodă de 5 ani. Ulterior, prin 
Actul Adiţional nr. 2/2010, incheiat în conformitate cu  H.C.L. nr. 522/2009 s-a aprobat 
modificarea obiectului contractului de închiriere în sensul majorării suprafeţei de teren 
de la 90,0 mp la 114,0 mp. Contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima 
prelungire fiind până la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a 
încheiat Actul Adiţional nr. 8/2014 la contractul de închiriere nr. 16/2003.  
 Poz.3. - P.F.A. TONCA  ILIE – prin H.C.L. nr.280/2005 s-a aprobat încheierea 
contractului de închiriere nr.179/2005, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 24,0 mp 
situat în Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă – complex Ciupercă, unde este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de atelier geamuri, pentru o perioadă de 5 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 



8/2014 la contractul de închiriere nr. 179/2005. 
 Poz.4. - P.F.A. DUMITRICU M. RODICA - prin H.C.L. nr.417/2006  s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.249/2007, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
10,0 mp situat în Craiova, str. Doljului, lângă bl.R19, unde este amplasată o construcţie 
provizorie cu destinaţia de atelier reparaţii încăltăminte, pentru o perioadă de 5 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 
7/2014 la contractul de închiriere nr. 249/2007. 
 Poz.5. - S.C. EUROLIV COM S.R.L.  - prin H.C.L. nr.417/2006 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.207/2007, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
36,0 mp situat în Craiova, str. Tehnicii, nr.2, pe care este amplasată o construcţie 
provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, 
contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 
5/2014 la contractul de închiriere nr. 207/2007. 
 Poz.6. - S.C. IOCADA COM S.R.L. - prin H.C.L. nr.417/2006 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.224/2007, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
26,0 mp situat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, zona bl.83A1, pe care este amplasată 
o construcţie provizorie cu destinaţia de magazin general, pentru o perioadă de 5 
ani.Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, incheiat în conformitate cu  H.C.L. 
nr.466/2009 s-a aprobat modificarea obiectului contractului de închiriere în sensul 
majorării suprafeţei de teren de la 26,0 mp la 40,0 mp.Contractul de închiriere a fost 
prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 
444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 4/2014 la contractul de închiriere 
nr. 224/2007.  
 Poz.7. - HELIN'S TRADING S.R.L.- prin H.C.L. nr.466/2009 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.23N/2010, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
95,0 mp situat în Craiova, Calea Bucureşti, zona bl.O6, pe care este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 3 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv,  ultima prelungire fiind până 
la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional 
nr. 4/2014 la contractul de închiriere nr. 23N/2010. 
 Poz.8. - S.C. PREMIER PREDA S.R.L. - prin H.C.L. nr. 194/2003 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.13/2003 ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
20,0 mp, situat în B-dul. Dacia, bl.U6, pe care este amplasată o constructie provizorie cu 
destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, prin Actul Adiţional 
nr. 2/2010, încheiat în conformitate cu  H.C.L. nr.466/2009 s-a aprobat modificarea 
obiectului contractului în sensul majorării suprafeţei de teren de la 20,0 mp la 22,0 mp. 
Contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 
6/2014.   
 Poz.9.- S.C. PREMIER PREDA S.R.L. - prin H.C.L. nr. 280/2005 s-a aprobat 



încheierea contractului de închiriere nr.159/2005, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
20,0 mp,  situat în B-dul. Dacia, bl.U6, pe care este amplasată o constructie provizorie 
cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, contractul de 
închiriere a fost prelungit succesiv,  ultima prelungire fiind până la 31.08.2018, conform 
H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 6/2014. 
 Poz.10. -S.C. ROMNICON S.R.L.- prin H.C.L. nr.136/2012 s-a aprobat 
încheierea  contractului de închiriere nr.46N/2012 ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
35,0 mp situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918 - lângă bl.G6, pe care este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă de 1 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv,  ultima prelungire fiind până 
la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional 
nr. 3/2014.  
 Poz.11. - S.C. VITORION IMPEX S.R.L. - prin H.C.L. nr.232/2004 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.133/2005 ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
34,0 mp situat în Craiova, b-dul. Dacia lângă bl.174, unde este amplasată o construcţie 
provizorie cu destinaţia de magazin general, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, prin 
Actul Adiţional nr. 1/2010, incheiat în conformitate cu H.C.L. nr. 466/2009 s-a aprobat 
modificarea obiectului contractului în sensul majorării suprafeţei de teren de la 30 mp la 
34 mp. Contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 
31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 
7/2014 la contractul de închiriere nr. 133/2005. 
 Poz.12. - S.C. AFREM &AFREM S.N.C. - prin H.C.L. nr. 232/2004 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.158/2005 ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
15,0 mp situat în Craiova, Craioviţa Nouă – zona Piaţa Orizont, pe care este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de magazin general, pentru o perioadă de 5 ani. 
Ulterior, contractul de închiriere a fost prelungit succesiv,  ultima prelungire fiind până 
la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional 
nr. 7/2014 la contractul de închiriere nr. 158/2005. 
 Poz.13.  - S.C. DICTIS IMPEX S.R.L. - prin H.C.L. nr. 232/2004 s-a aprobat 
încheierea contractului de închiriere nr.83/2005, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
24,0 mp situat în Craiova, str. Mirceşti  intersecţie cu str. Spania, pe care este amplasată 
o construcţie provizorie cu destinaţia de magazin general, pentru o perioadă de 5 ani.  
Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, încheiat în conformitate cu H.C.L. nr. 466/2009 
şi 516/2009 s-a aprobat modificarea obiectului contractului în sensul majorării suprafeţei 
de teren de la 24 mp la 40 mp. Contractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima 
prelungire fiind până la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 444/2014 în baza căreia s-a 
încheiat Actul Adiţional nr. 6/2014 la contractul de închiriere nr. 83/2005. 
 Poz.14. - S.C. HIPERBOREA I.M. S.R.L. - prin H.C.L. nr.133/2003  s-a aprobat 
încheierea  contractului de închiriere nr.15/2003, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
20,7 mp situat în Craiova, str. Gheorghe Ţiţeica intersecţie b-dul. Decebal, pe care este 
amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, pentru o perioadă 
de 5 ani.  Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 2/2010, incheiat în conformitate cu H.C.L. nr. 



466/2009 şi nr. 449/2009 s-a aprobat modificarea obiectului contractului, în sensul 
majorării suprafeţei de teren de la 20,7 mp la 62 mp. Contractul de închiriere a fost 
prelungit succesiv, ultima prelungire fiind până la 31.08.2018, conform H.L.C. nr. 
444/2014 în baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr. 8/2014. 
 Prin cererile înregistrate la Primăria Craiova sub nr. 107361/04.07.2018 - I. F. 
TARCEA  EUGENIA, nr.114258/17.07.2018 - S.C.NECRIMFLOR COM S.R.L.,  
nr. 121994/31.07.2018 - P.F.A. TONCA  ILIE, nr. 105758/03.07.2018 - P.F.A. 
DUMITRICU M. RODICA, nr. 98900/20.06.2018 - S.C. EUROLIV COM S.R.L., nr. 
109380/09.07.2018 - S.C. IOCADA COM S.R.L., nr. 108259/05.07.2018 - HELIN'S 
TRADING S.R.L., nr. 125332/06.08.2018 – S.C. PREMIER PREDA S.R.L.  
nr.122562/30.07.2018 - S.C. ROMNICON S.R.L.,  nr.115594/18.07.2018 - S.C. 
VITORION IMPEX S.R.L., nr. 115592/18.07.2018- S.C. AFREM &AFREM S.N.C., nr. 
121324/30.07.2018 - S.C. DICTIS IMPEX S.R.L şi nr.  117640/23.07.2018 - S.C. 
HIPERBOREA I.M. S.R.L., reprezentanţii societăţilor   solicită  prelungirea duratei 
contractelor de închiriere. 
 Menţionăm că, titularii contractelor de închiriere respective, au achitat la zi 
chiriile pentru aceste contracte şi nu au datorii către autoritatea locală. 
 În urma verificărilor efectuate si întocmirii notelor de constatare de către 
reprezentanţii Poliţiei Locale şi reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova  s-au concluzionat următoarele: 
 1. Titularii contractelor de închiriere din Anexa 2 la H.C.L. nr.444/2014, de la poz. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 şi-au modernizat construcţiile provizorii conform 
prevederilor H.C.L. nr.846/2013 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu şi respectă prevederile 
autorizaţiilor de construire. 
 2. În ceea ce priveşte poz. 6 -  S.C. IOCADA COM S.R.L. - întrucât obiectul 
contractului de închiriere nr. 224/2007 este suprafaţa de teren de 40 mp, în vederea 
amplasării unei construcţii provizorii, iar construcţia edificată este în suprafaţă de 28,65 
mp, pentru care, de altfel, s-a emis Autorizaţia de Construire nr.1232/22.09.2014, se 
impune corelarea suprafeţei închiriată cu cea din autorizaţia de construire precizată, în 
sensul micşorării acesteia de la 40 mp la 28,65 mp.   
 3. În ceea ce priveşte poz. 10 – S.C. ROMNICON S.R.L. - s-a constatat că, 
întrucât  titulara contractului de închiriere nr.46N/2012 - S.C. ROMNICON S.R.L. nu a 
modernizat construcţia provizorie conform Regulamentului local referitor la condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 846/2013, contractul de închiriere nr. 46N/2012 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. ROMNICON S.R.L., ce are ca obiect  terenul în suprafaţă de 
35,0 mp situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918 - lângă bl.G6, pe care este amplasată o 
construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial, încetează prin ajungere la 
termen la data de 31.08.2018 şi nu mai poate fi prelungit. 
 4. Facem precizarea că în Anexa 2 la H.C.L. nr.444/2014 – poz.5 – S.C. 



EUROLIV COM S.R.L., suprafaţa de teren precizată este de 32,0 mp iar în contractul de 
închiriere nr.207/2007, încheiat cu această societate suprafaţa de teren  este de 36,0 mp. 
De altfel, pentru suprafaţa de 36,0 mp s-a emis şi autorizaţia de construire 
nr.920/30.07.2014, aşa cum rezultă în urma verificărilor efectuate în teren. Astfel, în 
acest sens se impune îndreptarea erorii materiale strecurate la poz.5 din Anexa 2 la 
H.C.L. nr.444/2014, în sensul rectificării suprafeţei de teren de la 32, 0 mp la 36,0 mp. 
  Faţă de cele mai sus menţionate şi în conformitate cu cu prevederile Titlului II, 
Capitolul I, art.555, Titlului IX, Capitolul V, art.1809, art.1167-1179 din Noul Cod Civil, 
Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  în temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborate cu alin.5 lit.a şi b, art.45 
alin.3, art.123, din Legea 215/2001, republicată privind Administraţia publică locală şi 
art. 93  din „Regulamentul Cadru de Închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public 
sau privat al municipiului Craiova” aprobat prin H.C.L. nr. 192/2015, propunem spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

− prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractelor de închiriere, 
prezentate în Anexa la prezentul raport, ce au ca obiect terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii.  

− pe data adoptării hotărârii se modifică obiectul contractelor de închiriere 
identificate la poz.5 și poz.6 din Anexa la prezentul raport după cum urmează: 

 a) poz.5 – S.C. EUROLIV COM S.R.L.- se modifică obiectul contractului de 
închiriere nr.207/2007 în sensul majorării suprafeței de teren de la 32,0 mp la 36,0 mp; 
 b) poz.6 – S.C. IOCADA COM S.R.L.– se modifică obiectul contractului de 
închiriere nr.224/2007 în sensul diminuării suprafeței de teren de la 40,0 mp la 28,65mp;  

− chiria pentru terenurile ocupate este stabilită potrvit Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.485/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2018, urmând a fi actualizată anual conform hotârârilor de 
consiliu adoptate în acest sens; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actele Adiţionale 
la contractele de închiriere prezentate în ANEXA la prezentul raport. 

 
 
      Directoe Executiv,                                                             Şef Serviciu,  

             Cristian Ionuţ Gâlea                                               Madlen Anca Voicinovschi  
 
 
 
                                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                                        insp. Bulubaşa Claudia 
 







                                                                                                     ANEXA 

                                                                           la raportul nr.__________/________2018 

 

Contractele de închiriere ce au ca obiect terenuri proprietatea Municipiului Craiova pe 

care sunt amplasate construcţii provizorii (chioşcuri) cu destinaţia de spaţii comerciale 

 şi prestări servicii, propuse pentru prelungirea duratei până la data de 31.08.2024 

 

 

Nr. 

crt. 

Titular 

contract de închiriere 

 

Nr. 

contract 

închiriere 

Adresă 

teren închiriat 

Suprafaţa 

terenului 

- mp - 

 

1. I.F. TARCEA EUGENIA 54/2004 Bld. Decebal – zona cantina 
Electroputere 

16,0  

2. S.C. NECRIMFLOR COM 
S.R.L. 

16/2003 B-dul Decebal, nr.113 114,0  

3. P.F.A. TONCA ILIE 179/2005 B-dul Ştirbei Vodă – Complex 

Ciupercă 

24,0  

4. P.F.A. DUMITRICU RODICA 249/2007 str. Doljului, lângă bl.R19 10,0  

5. S.C. EUROLIV COM S.R.L. 207/2007 Str. Tehnicii, nr.2 36,0  

6. S.C. IOCADA COM S.R.L. 224/2007 Cartier Craioviţa Nouă, zona 

bl.83A1 

28,65  

7. S.C. HELIN'S TRADING 

S.R.L. 

23N/2010 Calea Bucureşti – zona bl.O6 95,0  

8. S.C. PREMIER PREDA  S.R.L. 13/2003 Bld. Dacia, bl. U6 22,0  

9. S.C. PREMIER PREDA  S.R.L. 159/2005 Bld. Dacia, bl. U6 20,0  

10. S.C. VITORION IMPEX S.R.L. 133/2005 b-dul. Dacia lângă bl.174 34,0  

11. S.C. AFREM & AFREM S.N.C. 158/2005 Cartier Craioviţa Nouă – zona 

Piaţa Orizont 

15,0  

12. S.C. DICTIS IMPEX S.R.L. 83/2005 str. Mirceşti  intersecţie str. 

Spania 

40,0  

13. S.C. HIPERBOREA I.M. S.R.L. 15/2003 Str. Gheorghe Ţiţeica intersecţie 

cu b-dul. Decebal 

62,0  
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