
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
  

           HOTĂRÂREA NR.____ 
privind preluarea de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri 

situate în municipiul Craiova 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2019; 

      Având în vedere expunerea de motive nr.7208/2019, rapoartele nr.8876/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.9241/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune preluarea de la S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova;      
          În conformitate cu prevederile art.5, lit. b şi art.59 alin.1-3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată și art.858-875 din Codul Civil;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2,  
art.115 alin.1 lit.b şi art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă preluarea de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor situate în 

municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1 (fost Bd.Gheorghe Chițu)-„Piaţa Chiriac”, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de 
concesiune nr.4487/12.01.2012 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova,  aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de  proces verbal. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  procesul verbal de 
predare-primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR, 



            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
    



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr. 7208/11.01.2019                                                                                                       

                                                                                       
   Expunere de motive  

la  Proiectul de hotărâre privind preluarea bunurilor din  Piaţa Chiriac din 
concesiunea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL. 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin  Hotărârea nr. 24/2011  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 S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., cu sediul în 
Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 s-a aprobat încheierea 
contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova, contract ce a fost înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.4487/12.01.2012 şi la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL sub nr.1161/12.01.2012.  Astfel, în Anexa 1 
“Situaţia privind bunurile aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova din pieţele şi târgurile 
Municipiului Craiova” a contractului de concesiune  se regăsesc şi bunurile Pieţei Chiriac.  

Având în vedere  că autoritatea publică locală a identificat locaţia situată în Craiova, Piaţa 
Chiriac, ca fiind oportună pentru  construirea unei clădiri de interes public local, este necesar şi 
oportun, initierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea  unui proiect de hotărâre  privind 
preluarea bunurilor din Piaţa Chiriac din concesiunea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
 
 
 
                           Primar,                                                  Director Executiv,                                                                              
                    Mihail GENOIU                                      Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                     

                                                                         
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               SE APROBĂ, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          PRIMAR,                      
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                         MIHAIL GENOIU 
SERVICIUL PATRIMONIU                                                     
 Nr .8876/17.01.2019                                             
 
 
                                                                                                                             AVIZAT, 
                                                                                                             ADMINISTRATOR PUBLIC 
                                                                                                                        SORIN  MANDA 
 
 
                                       

RAPORT,  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin  Hotărârea nr. 24/2011  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 S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 s-a aprobat încheierea 
contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova, prevăzute în Anexa nr.1  şi nr.2,  contract ce a fost înregistrat la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012 şi la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL sub 
nr.1161/12.01.2012.  
 Astfel, în Anexa 1 a contractului de concesiune nr 4487/12.01.2012,aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr 397/2011,  la poziţiile 4, 9, 25, 36, 46,53, 58, 78, au fost identificate bunurile 
Pieţei Chiriac Craiova.  
 Ulterior hotărârii mai sus menţionată, bunul „Alei Carosabile Piaţa Chiriac”având nr. de 
inventar 12003456, prevăzut în Anexa 1 a contractului de concesiune nr 4487/12.01.2012 la poziţia 
4, a fost preluat din exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 iar bunul „Alei pietonale  
Piaţa Chiriac” cu nr. de inventar 12003455, prevăzut în Anexa 1 a contractului de concesiune nr 
4487/12.01.2012  la poziţia 9, a fost preluat din exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
574/2014. 
 Pentru toate bunurile transmise în concesiune, în contractul de concesiune înregistrat sub 
numărul 4487/2012 s-a consemnat o redevenţă lunară, cu posibilitatea renegocierii anuale în funcţie 
de situaţia bunurilor care fac obiectul contractul de concesiune .  
 Având în vedere faptul că autoritatea publică locală a identificat Piaţa Chiriac ca locaţie 
pentru construirea unei clădiri de interes public, în care să işi desfăşoare activitatea direcţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Direcţia Patrimoniu prin adresa nr.184052/13.11.2018, a 
înştiinţat Sc Pieţe şi Târguri Craiova SRL de necesitatea preluarii din concesiune a bunurilor situate 
în  Craiova, str. Pieţii, nr.1, Piaţa Chiriac. 
 Prin adresa nr.7149/11.01.2019  Sc Pieţe şi Târguri Craiova SRL ne aduce la cunoştinţă că 
au luat act de solicitarea transmisă prin adresa mai sus menţionată şi după adoptarea unei Hotărâri a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, vor demara toate procedurile pentru eliberarea şi 
predarea bunurilor Pieţei Chiriac. 
 Bunurile ce fac obiectul preluarii sunt amplasate pe terenul situat în Craiova, str. Pieţii 



 

nr.1(fost Bdul Gheorghe Chiţu)- „Piaţa Chiriac” în suprafaţă măsurată de 4701 mp, ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.965/2002 pozitia 
4748. 
 Situaţia bunurilor aparţinând domeniului public  al Municipiului Craiova din Piaţa Chiriac, 
concesionate potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 şi pentru care 
se solicită modificarea, în sensul preluarii în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, se prezintă astfel: 

− bunul „Complex Comercial P Chiriac” cu nr. de inventar 12003452 şi valoare 81411.39 lei, 
în suprafaţă de  116,78 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova potrivit HG 
965/2002, Anexa 2 poz. 4752. 

− bunul „Grup Social-Piaţa Chiriac” cu nr de inventar 12003476 şi valoare de inventar 
10806.37, în suprafaţă de 12,12 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova 
potrivit HG 965/2002, Anexa 2 poz. 4750. 

− bunul „Modernizare Agroalimentară-P Chiriac” cu nr. de inventar 12008551 şi valoare de 
inventar 228068.82, în suprafaţă de 1030 mp, aparţine domeniului public al Municipiului 
Craiova potrivit H.G nr.141/2008 poziţia nr.6859 din anexa  nr.2 . 

− Bunul „Platforma Gunoi - P Chiriac” cu nr. de inventar 12003451 şi valoare de inventar 
2522.16, în suprafaţă de 30,85 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova 
potrivit HG 965/2002, Anexa 2 poz. 4751. 

− Bunul „Racord Canalizare-P Chiriac” cu nr de inventar 12003461 şi valoare de inventar 
15535.46,  aparţine domeniului public al Municipiului Craiova potrivit HG 965/2002, 
Anexa 2 poz. 4761. 

− Bunul „ Teren-Piaţa Chiriac” cu nr. de inventar 42000025 şi valoare de inventar 197902.76, 
aparţine domeniului public al Municipiului Craiova potrivit HG 965/2002, Anexa 2 poz. 
4748.  

  Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b şi art. 59 alin 1, 2, 3 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, modificată şi completată , art. 858- 875 Codul Civil, potrivit expunerii 
de motive nr.7208/2019 şi în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5 lit. a, şi art. 123 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1.Aprobarea preluării bunurilor situate în Craiova, str. Pieţii, nr.1(fost Bdul Gheorghe Chiţu) 
-„Piaţa Chiriac”, identificate în Anexa la prezentul raport, de la  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
şi pe cale de consecinţă, modificarea contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 . 
 2.Preluarea bunurilor, identificate în Anexa la prezentul raport, se face pe bază de  proces 
verbal de predare-primire. 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de predare-
primire a bunurilor  identificate în Anexa la prezentul raport.                                                                                                                           
 
 
 
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,  
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                      
                                                                                                                              Întocmit,          
                                                                                                                     Insp. Daniela Duţu 
 
 



 

 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                            Anexă 
 
 

 

Bunuri propuse a fi preluate din concesiunea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, situate 
în Piaţa Chiriac  

 

 

Nr

. 
crt

. 

Denumire Regim 

Juridic 

Număr 

inventar 

Valoare inventar 

1 Complex Comercial P Chiriac 
116,78 mp 

Dom Public 12003452 
 

81411.39 

2 Grup Social 12,12 mp-P Chiriac Dom Public 12003476 10806.37 

3 Modernizare Piata Agroalimentară- 

P Chiriac 

Dom Public 12008551 228068.82 

4 Platforma Gunoi 30.85 mp- P 
Chiriac 

Dom Public 12003451 2522.16 

5 Racord Canalizare-P Chiriac Dom Public 12003461 15535.46 

6 Teren 4701 mp-P Chiriac  Dom Public 42000025 197902.76 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 9241/14.01.2019 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Având în vedere: 
 

− Raportul nr.8876/14.01.2019 al Directiei Patrimoniu; 
− Expunerea de motive nr. 7208/11.01.2019;  
− H.C.L. nr. 397/2011; 
− Potrivit  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, având în vedere 

interesul local; 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  
 1.Aprobarea preluării bunurilor situate în Craiova, str. Pieţii, nr.1(fost Bdul Gheorghe 
Chiţu) -„Piaţa Chiriac”, identificate în Anexa la prezentul raport, de la  S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL şi pe cale de consecinţă, modificarea contractului de concesiune 
nr.4487/12.01.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.397/2011 . 
 2.Preluarea bunurilor, identificate în Anexa la prezentul raport, se face pe bază de  
proces verbal de predare-primire. 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare-primire a bunurilor  identificate în Anexa la prezentul raport. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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