
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, nr.23210/2014 și 

nr.4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. MARISAN 
PROD CARN IMPEX S.R.L. 

           
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2017. 

    Având în vedere raportul  nr.146596/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, nr.23210/2014 și 
nr.4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. MARISAN 
PROD CARN IMPEX S.R.L.; 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, modificată și completată, art.1167-1179  din Cod Civil; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.2, 
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  modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, nr.23210/2014 și 
nr.4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. 
MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L., cu S.C. PROD COM ANGHEL 
S.R.L., ca urmare a fuziunii prin absorbție. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova 
S.R.L. și S.C. PROD COM ANGHEL S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, PT. SECRETAR,   
     Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 



 Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.146596 /18.10.2017 
                  SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR 

          MIHAIL GENOIU 

 
 
 
                                                                  R A P O R T , 

 
 
         Prin adresa înregistrată la Consiliul Local cu nr.360/07.10.2017, S.C. “PIETE SI  TARGURI 
CRAIOVA SRL ”solicită modificarea  contractelor de închiriere încheiate între SC Pieţe şi Târguri 
Craiova şi SC MARISAN PROD CARN IMPEX SRL , în sensul înlocuirii părţii contractante  SC 
MARISAN PROD CARN IMPEX SRL cu SC PROD COM ANGHEL SRL ca urmare a fuziunii prin 
absorbţie. În sensul solicitării prin raportul nr.137871/17.10.2017 se precizează următoarele: 
        Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 24/2011 s-a aprobat reorganizarea 
Serviciului Public Administratia Pietelor si Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere 
limitată, cu doi asociati, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova si 
SC SALUBRITATE SRL sub denumirea S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL ” cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 51. 
    Spatiile si terenurile ce apartin domeniului public si 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 Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 şi la societate sub nr 

1161/12.01.2012, fiind închiriate  agenţilor economici ce îsi desfasoara activitatea în pieţele 

Municipiului Craiova, conform dispozitiilor Legii nr.213 /1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia. Prin cererea înregistrata la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 8715 

din data de 23.06.2017, SC MARISAN PROD CARN IMPEX SRL a invederat societatii faptul că  se 

află în procedura de fuziune prin absorbţie cu SC PROD COM ANGHEL SRL, ambele societăţi având 

aceeaşi asociaţi , solicitând modificarea locatarului în contractele de închiriere încheiate cu  SC PIEŢE 

ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  

Între SC MARISAN PROD CARN IMPEX SRL şi SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sunt în 
derulare următoarele contracte de închiriere: 
  

Nr. 
Crt. 

NUME 
AGENT 

ECONOMIC 

NR.CONTR/ 
DATA 

DURATA 
CONTR. 

PANA LA 
DATA DE 

Denumi
re    
PIATA 

SUPR. POZ 
CA
D. 

Alte mentiuni  

1 SC MARISAN 
PROD CARN 
IMPEX SRL 

1685/12.01. 
2015 

12.01.2019 Garii 28,63mp 6 -încheiat  conform 
HCL nr. 445/2014 

2 SC MARISAN 23210/19.12. 19.12.2018 Brazda 62,87 2 -încheiat conform 



PROD CARN 
IMPEX SRL 

2014 lui 
Novac 

mp HCL nr. 445/2014 

3 SC MARISAN 
PROD CARN 
IMPEX SRL 

4806/04.08. 
2009 

31.12.2018 Garii 40,84mp 7 si 
8 

-înlocuirea partii 
contractuale prin 
actul aditional 
21521/28.12.2012 
(conform 
HCL282/2012) 
-durata contractului 
prelungita prin: -
actul aditional 
9484/2013(conf.H
CL 141/2013, 
-actul aditional 
1544/2014(conf.H
CL 796/2013) 
-actul aditional 
23206/19.12.2014 
(conform HCL 
669/2014)  

          În susţinerea  propunerii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL mai precizează faptul că  SC 

MARISAN PROD CARN IMPEX SRL şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de dispoziţiile H.C.L. 

Nr.846/2013 cu modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului local referitoare la condiţiile 

de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăsurarea activităţilor de comerţ stradal, 

pe raza municipiului Craiova, respectiv a efectuat lucrări de modernizare, respectând cerinţele de natură 

tehnică şi urbanistică privind faţadele construcţiilor provizorii pe care le deţin în pieţe (dovedind cu 

autorizatii de construire şi procese verbale de recepţie a lucrărilor). Referitor la bonitate,se menţionează 

că agentul economic este bun platnic, neînregistrând debite restante la plata chiriei.   

 Nu în ultimul rând în susţinerea  propunerii de modificare a contractelor de inchiriere este 

invocat  articolul 20 din contractele de inchiriere mai sus menţionate care precizează că ,,prelungirea sau 

modificarea contractului de inchiriere se face prin act aditional numai prin hotarare a Consiliului Local 

al Municipiului Craiova”. 

    Din punct de vedere juridic, operațiunile de fuziune  sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 233-245)astfel : 

 ,, Fuziunea este operațiunea prin care două sau mai multe societăți comerciale hotărăsc separat  
transmiterea elementelor de activ și de pasiv la una dintre societăți sau înființarea unei noi societăți 
comerciale în scopul desfășurării comune a activității. În cazul în care fuziunea societăților comerciale 
se realizează  prin absorbirea uneia sau mai multor societăți comerciale de către o altă societate 
comercială, societatea comercială care absoarbe dobândește drepturile și este ținută de obligațiile 
societății comerciale pe care o absoarbe”. 
    De asemenea reorganizarea persoanei juridice este reglementată şi prin Noul Cod Civil art.232-251  
astfel: ,,1) În cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite se transferă în 
patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe.  Fuziunea sau divizarea are următoarele consecinţe: 



a) transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită sau divizată şi societatea 
absorbantă/societăţile beneficiare, cât şi în raporturile cu terţii, către societatea absorbantă sau fiecare 
dintre societăţile beneficiare al tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite/divizate; acest transfer 
va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare; 
(2) Fuziunea produce efecte: 
a) în cazul constituirii unei societăţi, de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului;
b) în cazul fuziunii prin absorbţie, de la data înregistrării în registrul comerţului a actului modificator al 
actului constitutiv, cu excepţia cazului în care, prin acordul părţilor, se stipulează că operaţiunea va avea 
efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exerciţiului financiar curent al societăţii 
absorbante sau societăţilor beneficiare şi nici anterioară încheierii ultimului exerciţiu financiar încheiat 
al societăţii sau societăţilor care îşi transferă patrimoniul, şi controlul judecătorului-delegat prevăzut de 
art. 25113 alin. (1); 
    În raport  de  aceste prevederi legale, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL înaintează dovezi privind   
procesul de fuziune prin absorbţie al SC MARISAN PROD CARN IMPEX SRL cu  SC PROD COM 
ANGHEL SRL (hotărâri ale adunărilor generale ale societăţilor depuse spre menţionare la Registrul 
Comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, proiectul de fuziune  prin 
absorbţie a societăţilor, certificat constatator  şi Certificat de înregistrare – ambele pentru SC PROD 
COM ANGHEL SRL,ş.a). 
      De asemenea ,  modificarea  contractelelor de închiriere  în forma propusă, respectiv, prin înlocuirea 
părţii contractante nu contravine dispoziţiilor art.21 alin 2 din  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 
privind  exercitarea comerţului cu produse şi servicii  de piaţă în unele zone publice întrucât din 
interpretarea logico-juridică a textului legal sus menţionat, reiese că legiuitorul interzice o cedare 
expresă a   folosinţei structurilor de  vânzare, noţiune căreia nu i se subsumează şi fuziunea prin 
absorbţie ca modalitate de reorganizare a unei societăţi comerciale. 

     
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

si regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art. 1167-1179  din Noul Cod Civil, şi în temeiul 
art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5lit.a, art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată,privind 
administraţia publică locală,propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 1. Modificarea  contractelelor de inchiriere nr.1685/12.01.2015, nr. 23210/19.12.2014 şi 

nr.4806/04.08.2009 încheiate între  SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  şi  SC MARISAN 

PROD CARN IMPEX SRL  în sensul înlocuirii părţii contractante SC MARISAN PROD CARN 

IMPEX SRL cu SC PROD COM ANGHEL SRL ca urmare a fuziunii prin absorbţie. 

 2. Împuternicirea administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , să semneze actele  

adiţionale de modificare a   contractelor de închiriere prevăzute la punctul 1 din prezentul raport .  

 

     Director executiv,                                                                               Şef Serviciu ,  
Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                        Madlen Anca Voicinovschi  

 

    Vizat pentru legalitate, 
    Cons.jur. Alexandra Bianca Beldea 

                                                                                                                            Întocmit, 
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