
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aparţinând domeniului public 

al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa Nouă Big din municipiul Craiova 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.99077/2021, raportul nr.99398/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.100252/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa Nouă Big din municipiul Craiova;  

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b, art.297 şi art.332-348 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificat în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, Documentaţia de atribuire, inclusiv a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.363/2020 privind aprobarea tarifelor 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și 
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de închiriere a 
spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. 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-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
                      



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                  
Direcția Patrimoniu                                                                                             
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                  
Nr.99077/08.06.2021                                                      

                                                                                                                                                                                             
 
                       

Referat  de aprobare 
la  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spaţiu situat 

în Piața Craiovița Nouă BIG, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 

  S.C.PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL solicită  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 
spaţiu situat în Piața Craiovița Nouă BIG, ce aparține domeniului public al 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 S.C. PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51. 

Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si privat al municipiului Craiova situate in piețe si 
târguri au fost transmise în concesiune către SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL, conform contractului  
înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 4487/12.01.2012 si la  SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA 
SRL sub nr. 1161/12.01.2012. 

Obiectul principal de activitate al acestei societăţi îl constituie închirierea şi subînchirierea bunurilor 
proprietate publică şi privată ale Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgurile Municipiului Craiova. 

Conform art. 108 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliile locale 
şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 

a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate; 

b) concesionate; 
             c)  închiriate; 

            d)  date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 
            e)  valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

 Potrivit dispozitiilor art. 333 alin 1 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, 
prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, iar potrivit alin. 5 închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se face pe bază de licitaţie publică. 
         Astfel, faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun iniţierea unui proiect  de hotărâre privind    
aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spaţiu situat  în Piața Craiovița Nouă BIG, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova.. 
 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 

Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
  Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 
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 Nr.99398/09.06.2021  
 
                                                                                                                            
                                                                                                                       
 
                                       

RAPORT 
 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spaţiu situat în Piața  Craioviţa 

Nouă Big, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  sub nr.95701/02.06.2021, S.C. 
PIEŢE ŞI TÂRGURI Craiova SRL transmite raportul nr.6251/02.06.2021 privind propunerea 
închirierii prin licitație publică a unui spaţiu situat în Piața Craioviţa Nouă Big, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova, identificat în Anexa 1 la prezentul raport. 
 Propunerea are la bază următoarele:  
 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 sub denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” 
SRL.  
  Spaţiile şi terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova situate în 
pieţe şi târguri au fost transmise în concesiune către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, 
conform contractului 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.  
 Obiectul principal de activitate al acestei societăţi îl constituie închirierea şi subînchirierea 
bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgurile 
Municipiului Craiova. În acest sens, pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi creşterea 
veniturilor societăţii se propune închirierea prin licitatie publică  a  următorului spaţiu: 
 1-spaţiu în suprafață  de 4,58 mp, poziția cadastrală nr.23, situat în Piața Craioviţa Nouă Big. 
 Propunerea ce priveşte închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 4 ani, a unui spaţiu 
situat în Piața Craioviţa Nouă Big este întemeiată pe prevederile art.108 din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în 
condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 
b) concesionate; 
c) închiriate; 
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”   
 De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 333, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind 
Codul administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se face pe baza de licitaţie publică . 
  Potrivit art.332 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
„Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autorităţile prevăzute la 



 

art. 287 sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină.” 
  Ţinând cont de prevederile legale mai sus precizate pentru scoaterea la licitaţie publică în 
vederea închirierii a spaţiului prevăzut în Anexa  nr.1 la prezentul raport, SC Pieţe si Târguri 
Craiova S.R.L. a întocmit documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere, caietul de sarcini, inclusiv contractul 
cadru, conform Anexei nr.2,  la prezentul raport.  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297, 
art.332-348 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit Referatului 
de aprobare nr. 99077/08.06.2021 şi în temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 
alin.1  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1 - Închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiului ce aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova, identificat în Anexa nr.1 la prezentul raport. 
 2 - Aprobarea Caietului de sarcini , a documentaţiei   de atribuire inclusiv a contractului de 
închiriere,  conform Anexei nr.2 la prezentul raport.  
 3 - Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 363/2020 privind tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021.  
 4 -Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de închiriere pentru 
spaţiul  identificat la punctul 1 din prezentul raport. 
 
 
       

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 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Ştefăniţă Petroşanu 

 
 

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

 
 



ANEXA 1 

 
 

SPATII PROPUSE PENTRU SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA IN 

VEDEREA INCHIRIERII 

 

 

 

 

Nr crt Teren /Spatiu Suprafata spatiu propus 

pentru inchiriere 

Piata  Pozitie 

Cadastrala 
Certificat de 

urbanism/ 

autorizatie de 

construire 

1 SPAŢIU 4,58 PIAŢA CRAIOVIŢA 
NOUĂ BIG 

23 1627/13.10.2003 
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