
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

             
 

      HOTĂRÂREA NR.____ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013, 

încheiat între Municipiul Craiova și Sindicatul Liber „Electroputere” Craiova, 
având ca obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere”, situat în 

municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
25.03.2021; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.40350/2021, raportul nr.41720/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.43897/2021 încheiat de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013, încheiat 
între Municipiul Craiova și Sindicatul Liber „Electroputere” Craiova, având ca obiect 
,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere”, situat în municipiul Craiova, str. 
Calea Bucureşti nr.56; 
           În conformitate cu prevederile art.1179 din Codul Civil; 

              În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
modificată și completată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013, 

încheiat între Municipiul Craiova și Sindicatul Liber „Electroputere” Craiova, 
având ca obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere”, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr.56, până la data de 30.06.2022. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta  hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2013. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Sindicatul Liber 
„Electroputere” Craiova 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.40350/03.03.2021 
                                                                                    
 
 
 
 
           
                                                                                                                

     Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre  privind prelungirea contractului de închiriere nr. 70349/08.05.2013, ce are 
ca obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,,  situat în Municipiul Craiova, str. Calea 

Bucureşti nr. 56 
 

  
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2013 s-a aprobat contractul de închiriere încheiat între 
Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere, având ca obiect imobilul construcţie ,,Clubul 
Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,, identificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, situat în 
Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, compus din parter şi etaj, cu suprafaţă utilă totală de 1150,42 mp. 
 Conform Capitolului III, art. 2 din contractul mai sus menţionat, durata contractului de 
închiriere a imobilului ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,,  situat în Municipiul 
Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 s-a încheiat pe o perioadă de 8 ani de la 01.05.2013 până la 
30.04.2021, iar la expirarea perioadei de 8 ani părţile pot decide de comun acord prelungirea 
contractului prin act adiţional pentru o nouă perioadă stabilită acestea. 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea unui  proiect  de hotărâre  privind 
prelungirea contractului de închiriere nr. 70349/08.05.2013, ce are ca obiect ,,Clubul Cultural al 
Sindicatului Liber Electroputere,,  situat în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56. 
 

 

 
 
 

                                                                                     Primar,  

                                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

 

 

 

                                                          

        D ire c to r  E x e c u tiv ,                                                                                     Ș e f  S e rv ic iu , 

      Io n u ț C ris tia n  G â le a                                                                             L u c ia n  C o sm in  M itu c ă  

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                          
Nr.41720/04.03.2021 
 
                                                                                                                                                           

RAPORT 
  privind prelungirea contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013 ce are ca obiect 
,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,,  situat în Municipiul Craiova, 

str. Calea Bucureşti nr. 56 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr. 190/2013 s-a aprobat 
contractul de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere, 
având ca obiect imobilul construcţie ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,, 
identificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, 
compus din parter şi etaj, cu suprafaţă utilă totală de 1150,42 mp. 
 Imobilul – construcţie din Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 este proprietatea 
Sindicatului Liber Electroputere Craiova conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 pronunţată 
de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 313/63/2010 şi a Deciziei nr. 338/02.03.2011 pronunţată 
de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 313/63/2010. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2018 s-a aprobat 
achiziţionarea(cumpărarea) de la Sindicatul Liber Electroputere imobilul-construcţie  situat 
în Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, compus din parter şi etaj, identificat conform anexei 
care face parte integrată din prezenta hotărâre. 
 Conform art. 3 din contractul de asociere 70349/08.05.2013, ,,Dacă Sindicatul Liber 
Electroputere hotărăşte, în perioada derulării contractului, înstrăinarea sau donarea clădirii 
ce face obiectul prezentului contract, Primăria Municipiului Craiova va beneficia de dreptul 
de preemţiune. 
 Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
150446/14.10.2020, Municipiul Craiova prin Direcţia Patrimoniu a înaintat către Sindicatul 
Liber Electroputere adresa privind intenţia de a achiziţiona imobilul situat în Calea 
Bucureşti nr.56 iar pentru a putea pune în aplicare Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 522/2018,  este necesar să efectueze toate formalităţile de 
publicitate imobiliară şi înscriere în Cartea Funciară pentru imobilul supus transferului de 
proprietate. 
 Conform Cap. III ,,Durata Contractului,, din contractul de închiriere nr. 
70349/08.05.2013, la art. 2 este specificată perioada de închiriere pentru imobilul mai sus 
menţionat, respectiv 8 ani de la 01.05.2013 până la 30.04.2021 iar la art. 3 ,, la expirarea 
perioadei de 8 ani părţile pot decide de comun acord prelungirea contractului prin act 
adiţional pentru o nouă perioadă stabilită de acestea,,.  
 Având în vedere că termenul de expirare a contractului este 30.04.2021, Primăria 
Municipiului Craiova prin Direcţia Patrimoniu a considerat necesar şi oprotun încheierea 
unui act adiţional privind prelungirea contractului de închiriere având ca obiect imobilul 



 

situat în Craiova. Str. Calea Bucureşti nr.56, pentru o perioadă de 5 ani, solicitare 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 21037/03.02.2021. 
 Subscrisa Sindicatul Liber Electroputere reprezentată prin lichidator judiciar Vendor 
S.P.R.L referitor la adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 
21037/03.02.2021 ne comunică faptul că prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 522/2018 s-a aprobat achiziţionarea(cumpărarea) de la Sindicatul Liber 
Electroputere imobilul-construcţie  situat în Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, iar 
prelungirea perioadei cu 5 ani a contractului de închiriere nu se justifică, situaţie în care 
solicită prelungirea contractului până la data de 30.06.2022, deoarece în perioada de timp 
până la 30.06.2022 autoritatea publică locală urmează să efectueze demersuri pentru 
clarificarea situaţiei juridice a terenului aferent clădirii în continuarea demersurilor pe care 
Sindicatul Liber Electroputere le-a făcut deja conform adresei nr. 575.639/20.08.2019 emisă 
de Ministerul Finanţelor Publice, astefel încât să fie posibilă întocmirea cărţii funciare şi 
încheierea contractului de vânzare. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu art. 3 din contractul de închiriere 
nr.70349/08.05.2013 ce are ca obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere,,  situat în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, art. 1179 din 
Codul Civil,şi Referatul de aprobare nr. 40350/03.03.2021 propunem spre aprobare 
Consiliului Local : 
 1.Prelungirea,  duratei contractului de închiriere nr. 70349/08.05.2013,  ce are ca 
obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere,,  situat în Municipiul Craiova, 
str. Calea Bucureşti nr. 56, până la data de 30.06.2022 
 2.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.190/2013 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional de 
prelungire al contractului de închiriere prevăzut la punctul 1. 
 

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

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



 

 
   
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 43897/09.03.2021 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 40350/03.03.2021 şi Raport nr. 41720/04.03.2021 al Directiei 
Patrimoniu; 

 In conformitate cu art.3 din contractul de închiriere nr.70349/08.05.2013, Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 
 
 1.Prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 70349/08.05.2013, ce are ca obiect 
imobilul-constructie ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”,  situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56, până la data de 30.06.2022 
 2.Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.190/2013 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional de 
prelungire al contractului de închiriere prevăzut la punctul 1. 
 

 
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
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