
MUNICIPIUL CRAIOVA       
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 
                       

HOTĂRÂRE NR.209 
privind prorogarea termenului prevăzut în anexa din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificarea 
contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul   

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 25.05.2017; 

Având în vedere raportul nr.69550/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune prorogarea termenului prevăzut în anexa din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificarea 
contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul   
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată si completată, art.1270, art.1516, art.1523 şi art.1530 Cod 
Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.3, 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 prorogarea cu 60 de zile a termenului prevăzut la art.1 din actul 
adiţional nr.2 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat 
între Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION 
GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L., conform actului adiţional 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie si să semneze 
actul adiţional la contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014, 
indentificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.28/2017. 

.Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi SHANDONG 
NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA 
S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                         
               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                  PT. SECRETAR, 
     Radu MARINESCU            Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                                     Anexa la Hotărârea nr.209/2017 
         
           MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  
          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               Radu MARINESCU 
          Direcţia Patrimoniu 
          Nr.           /          .2017 

                                        ACT ADIŢIONAL Nr.3/2017 
la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 
 

Între 
     MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul   
 În Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, CUI 4417214, reprezentat  de  d-ul MIHAIL  
GENOIU,Viceprimar, delegat să exercite atribuțiile Primarului Municipiului 
Craiova, în calitate de concedent, pe de o parte 
si 
SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT 
ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.156,  jud.Dolj, 
CUI: 32593615, înregistrată la ORC sub nr.J16/1934/2013 reprezentată prin DU  YANMING, având 
funcţia de Administrator, în calitate de concesionar, pe de alta parte, 
 
Având în vedere prevederile H.G. 1052/2013 privind transmiterea unui   imobil din proprietatea publică a 
statului în proprietatea publică a municipiului Craiova, 
     În temeiul OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată si completată si în conformitate art.1270, art. 1516 , art. 1523,art.1530 Cod Civil si 
prevederile art.13 alin. 4 și 6 și art.18 alin.2  ale contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 se 
încheie prezentul act adiţional după cum urmează: 
Art. 1 Se prorogă cu 60 de zile termenul prevăzut la art.1 din actul adiţional nr.2 la contractul de 
concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat între Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L. 
Art.2 Celelalte prevederi ale actului aditional nr. 2/2017 la contractul de concesiune nr. 76966/2014 
rămân nemodificate. 
Art.3 Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
     CONCEDENT ,                                                                   CONCESIONAR, 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
         prin 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PRIMAR,                                                                                       SHANDONG NINGJIAN 
                                                                                       CONSTRUCTION GROUP                                                                                                                                          
                   INVESTMENT  ROMÂNIA S.R.L. 
Vizat Control Financiar Preventiv 
Director Executiv, 
 
Direcţia Patrimoniu 
Director Executiv, 
                                                                        Vizat pentru legalitate, 
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