
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
    

HOTĂRÂREA NR. 44 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013. 

Având în vedere raportul nr.10577/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28, 30, 31, 32 şi 33/2013;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată şi 
Titlul VI - Proprietatea Publică, art.858-875 Cod Civil;  

Potrvit Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare 
la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociati; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art. 45 alin. 3, art. 123, 
alin.1, 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.170/2012, după cum urmează: 
a) anexa nr.1 referitoare la contractul de concesiune încheiat între Municipiul 

Craiova şi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. în sensul majorării redevenţei cu 
suma de 140.266 lei, fără T.V.A., de la 1.227.757 lei/an (102.313 lei/lună), fără 
T.V.A., la 1.368.029 lei/an (114.001,9 lei/lună) fără T.V.A., prevăzută la art.3; 

b) anexa nr.2 referitoare la bunurile aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, concesionate către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., prin completare 
cu bunurile prevăzute în anexa  care face parte integrantă din hotărâre; 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L. 



  

   Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

   Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Gheorghe PÎRVU Nicoleta MIULESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


