
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

   
        

HOTĂRÂREA  NR. 215 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2011; 

Având în vedere raportul nr.77213/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77, 78, 79, 81 şi 85/2011;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.   Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 
ani, a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova, identificate conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr.2-6, respectiv nr.7-11 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67, alin.3 
„zona 0- Piaţa Centrală” şi „zona 1- celelalte pieţe” din Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele 
locale. 

Art.4.  Se împuterniceşte  administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
contractele de închiriere, prevăzute la art.1. 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

            Gheorghe NEDELESCU 
 

Nicoleta MIULESCU 



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.215/2011 
 
 
 
 

TERENURI SCOASE LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INC HIRIERII 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe NEDELESCU 

Nr 
crt 

Suprafata teren 
propusa pentru 

inchiriere 

Piata /Pozitie Cadastrala Numar documentatie 
/data emiterii 
documentatie urbanism 

Numar Conventie  

1. 3,40 mp Piata Big Craiovita Noua /poz.cad 18 Certificat de urbanism 
820/11.05.2011 

1254/15.03.2011 

2. 6,30 mp Piata  Big Craiovita Noua /poz.cad 19 Certificat de urbanism 
816/11.05.2011 

1255/15.032011 

3. 19,36 mp Piata Valea Rosie/poz cad 57 Certificat de urbanism 
819/11.05.2011 

1104/11.03.2011 

4. 24,38 mp Piata Centrala /poz cad 100 Certificat de urbanism 
814/11.05.2011 

1693/23.03.2011 

5. 4,49mp Piata Centrala/poz cad 91 Certificat de urbanism 
828/11.05.2011 

3250/27.04.2011 

  


