
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                       
                                                                                                                                                              PROIECT 

             HOTĂRÂREA NR.______ 
privind  aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect terenul 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, 
nr.2 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28.01.2015; 
           Având în vedere raportul nr.9081/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată,  coroborate cu Normele Metodologice din Hotărârea 
Guvernului nr.168/2007, Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, art.858-873 din Codul Civil,  art.141 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, modificată şi completată, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, 
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 Contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi S.C.CUTURE BY AMC 
S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp., înscris în Cartea Funciară 
nr.53383, situat în str.Tabaci, nr.2,  prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pe care urmează să se construiască o  piaţă 
agroalimentară. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi S.C. CUTURE BY AMC S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR,              AVIZAT, 
             PRIMAR,               PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU                Ovidiu MISCHIANU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
NR.9081/19.01.2016    

                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                     PRIMAR 

                                                                                LIA OLGUŢA VASILESCU 
  

 
RAPORT, 

 
În  vederea promovării obiectivului ,,construire piaţă agro- alimentară” se impunea 

concesionarea terenului aparţinînd domeniului public al municipiului Craiova,  în suprafaţă de 
1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383. Astfel potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului Nr.54/2006 ,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică,propunerea de concesionare trebuia să aibă la bază efectuarea unui Studiu de 
Oportunitate, care se  aprobă de către concendent . De asemenea, în baza Studiului de 
Oportunitate,  concedentul elaboreaza  caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire a 
contractului de concesiune.  
 În raport de aceste prevederi, prin Hotărârea nr. 252/29.05.2014,Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a  aprobat concesionarea,prin licitaţie publică,pe o perioadă de 15 ani, a  
terenului  proprietatea  publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  
str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare.  Prin 
Hotărârea nr.607/27.11.2014 , la art.1 s-a aprobat Studiului de Oportunitate,iar  pe baza 
datelor existente, la art.2 s-a aprobat Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a 
contractului de concesiune.  Redevenţa minimă si modul de calcul al acesteia a fost aprobată 
prin Hotărârea nr.439/28.08.2014 ,a Consiliul Local al Municipiului Craiova (preţul minim de 
la care se porneşte licitaţia este de 3,07 lei/mp/lună- fără TVA) .De asemenea,pentru punerea 
în aplicare a prevederilor hotărârilor mai sus indicate, prin Dispoziţia nr. 2746/27.02.2015 a 
Primarului Municipiului Craiova, s-a constituit Comisia de evaluare a ofertelor. 
          În vederea atribuirii contractului de concesiune,  având ca obiect  terenul  în suprafaţă  de 
1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383  mp, în vederea  construirii unei pieţe agro- 
alimentare , a fost necesară organizarea unei licitaţii publice, aşa cum  a aprobat Consiliul Local 
al Municipiului Craiova prin  H.C.L.nr.252/29.05.2014.Potrivit prevederilor art.25 din OUG  
nr.54/2006 privind regimul  contractelor de concesiune,procedura de licitaţie se poate desfăşura 
numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 
Având în vedere faptul că,  în urma publicării anunţului pentru  licitaţia din data de 25.02.2015, a 
fost depuse 1  ofertă, în temeiul alin (2) al  actului   legislativ mai sus invocat, concedentul a fost 
obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. În atare situaţie  în baza Procesului 
verbal nr. 31963/25.02.2015 şi al Raportului nr.32898/26.02.2015 aprobat de Primarul 
municipiului Craiova, în  conformitate cu art.21din OUG  nr.54/2006, a fost publicat Anunţul de 
Anulare a licitaţiei publice  din data de 25.02.2015 , precum şi repetarea Anunţului licitaţiei 
publice privind concesionarea , pe o perioadă de 15 ani, a   terenului  în suprafaţă  de 1241 mp, 
situat în   str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare 
,pentru data de 16.04.2015 . Anunţul a fost  transmis spre publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală 
astfel: 
Anunţul de Anulare a licitaţiei publice :Cotidianul „Cuvântul Libertăţii” - 1apariţie, Cotidianul 
„Evenimentul Zilei”-  1apariţie,Monitorul Oficial al României, Partea  aVI-a  , pe site şi la sediul 
Primăriei municipiului Craiova. 
Anunţul de repetare a  licitaţiei publice pentru  data de 16.04.2015 în: Cotidianul„Cuvântul 
Libertăţii” , Cotidianul „Evenimentul Zilei”,Monitorul Oficial al României, Partea  a VI-a , pe 
site şi la sediul Primăriei municipiului Craiova        



    Având în vedere faptul că,  în urma publicării anunţului pentru repetarea  licitaţiei din data de 
16.042015, a fost depusă 1  ofertă, în temeiul art.27 alin (2) al  actului   legislativ mai sus 
invocat, concedentul are dreptul de a aplica  procedura  negocierii directe pentru atribuirea  
contractului de concesiune.Pe cale de consecinţă , anunţul licitaţiei publice-negociere directă  
pentru data de 11.06.2015, cu  nr.65955/04.05.2015 a fost transmis spre publicare astfel: 

-în cotidianul Cuvântul Libertăţii cu adresa nr.65997/04.05.2015 fiind  publicat în 
paginile cotidianului Cuvântul Libertăţii  în data de 14.05.2015 , 
       -în cotidianul Evenimentul Zilei cu adresa nr.66013/04.05.2015, fiind  publicat în paginile 
cotidianului  în data de   18.05.2015 
      -în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, cu adresa nr.66016/04.05.2015  fiind  publicat la  pagina 
nr.  3 în data de 14.05.2015. 
       -pe site şi la sediul Primăriei municipiului Craiova cu adresa nr.65973/04.05.2015 în 
intervalul 12.05.2015-11.06.2015. 
    În cadrul procedurii de licitaţie publică-negociere directă,  pentru atribuirea   contractului de 
concesiune  au fost depuse următoarele oferte: 
-Oferta SC CUTURE BY AMC SRL înregistrată cu nr. 85583/10.06.2015  la ora  12:53 
-Oferta  SC EXFLOR SRL înregistrată cu nr. 85982/11.06.2015  la ora  9:30 

     Având în vedere  procesul -verbal de deschidere nr. 86381/11.06.2015,  procesul verbal 
nr.96335/30.06.2015 , precum şi procesul de evaluare a ofertelor, şi ţinând cont de faptul că 
ofertanţii nu au avut obiecţini la desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică - 
Negociere directă şi nu au oferit un  preţ mai mare decât maximul ofertat prin negociere, 
Comisia de evaluare constituită prin Dispoziţiei nr.2746/27.02.2015 a  Primarului Municipiului 
Craiova  a hotărât că :  

 Oferta clasată pe primul loc şi declarată câştigatoare a contractului de concesiune, având 
ca obiect  terenul proprietatea  publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  
str.Tabaci, nr.2, C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agro - alimentare, este cea 
depusă de către ofertantul Dogaru Mihai Cristian – administrator al  S.C. CUTURE BY 
AMC S.R.L. cu o propunere financiară negociată de  14  lei/mp/lună  fără TVA 
lei/mp/lună. 

  Oferta depusă de dl.Zglobiu Claudiu Florin - administrator din partea  S.C. EXFLOR S.R.L. cu o 
propunere financiară negociată de  9,00  lei/mp/lună  fără TVA  s-a  clasat  pe locul 2. 

Având în vedere procesul-verbal nr.86381/11.06.2015,procesul verbal 
nr.96335/30.06.2015, procesul- verbal nr.101811/09.07.2015,  în conformitate cu prevederile din  
Documentaţia de atribuire aprobată prin H.C.L. nr.607/27.11.2014  şi cu  H.C.L. 
nr.439/28.08.2014 , în vederea ducerii la îndeplinire a H.C.L. nr.252/2014 în temeiul  O.U.G. 
nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
coroborate cu Normele  Metodologice din H.G. nr. 168/2007, prin Raportul cu 
nr.102253/10.07.2015, Primarul municipiului Craiova a aprobat ,, Atribuirea  contractului de  
concesiune , pe o perioadă de 15 ani, a  terenului proprietatea  publică a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe 
agro- alimentare, către  S.C. CUTURE BY AMC S.R.L. cu o propunere financiară negociată de  
14  lei/mp/lună  fără TVA”. 
Ţinînd cont de  principiile ce stau la baza atribuirii contractelor de concesiune, cum ar fi 
transparenţa, tratamentul egal, libera concurenţă  şi în temeiul art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică,care precizează că ,, concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monotorul 
Oficial al României,Partea a VI-a , un anunţ de atribuirea contractului de concesiune” , a fost  
publicat în Monotorul Oficial al României,Partea a VI-a în data de 23 iulie 2015, ANUNŢUL  
DE ATRIBUIRE cu nr.105041/15.07.2015.  
 În conformitate cu prevederile art.39 din OUG Nr.54/2006,concedentul are obligaţia de a 
încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind câstigătoare. 
 Faţă de cele prezentate în luna septembrie 2015 a fost  iniţiat  proiectului de hotărîre privind 
aprobarea contractului de concesiune în forma prevăzută în Anexa la proiect.Urmare  cererilor 
înregistrate de  S.C. CUTURE BY AMC S.R.L şi a  dezbaterilor din  şedinţă ordinară a 



Consiliului Local al municipiului Craiova din data de 24.09.2015, proiectul de hotărâre a fost 
retras  pentru ca părţile să  negocieze clauzele   contractului de concesiune. 
 În vederea întocmirii şi supunerii spre aprobare Consiliuluil Local al municipiului 
Craiova a contractului de concesiune, prin Dispoziţia nr.8085/01.10.2015 a Primarului 
Municipiului Craiova a fost  constituită  comisia  de negociere a clauzelor Contractului de 
concesiune având ca obiect concesionarea  terenului   proprietatea  publică a municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii 
unei pieţe agro- alimentare,  în următoarea componenţă: 
     Peşedinte: Cristian Ionuţ Gâlea -Director executiv Direcţia Patrimoniu  
     Membri    :Smaranda Gabriel Marius-Şef Serviciu S.U.C.A.E. 
                      :Voicinovschi Madlen Anca -insp.Serviciul Patrimoniu 
     Secretar    :Nănău Silvia                        -Cons. Serviciul Patrimoniu 
 Comisia astfel constituită cu atribuţii în sensul  negocierii şi semnării unui proces verbal  s-a 
întâlnit la sediul din A.I.Cuza nr.7 în datele de 05.10.2015,12.10.2015 şi 11.01.2016 ocazie cu 
care au fost întocmite Procesele verbale nr.150482/05.10.2015, nr.151850/12.10.2015 şi  
nr.3624/11.01.2016 pe care le anexăm alăturat la prezentul raport.   
  Având în vedere faptul că aşa cum rezultă din Procesel verbal nr. 3624/11.01.2016 
reprezentantul S.C. CUTURE BY AMC S.R.L şi membrii Comisiei de negociere au fost de 
acord   cu toate clauzele contractuale, în raport de prevederile legale se elaborează şi se supune 
spre dezbatere Contractul de concesiune  prevăzut în Anexă. Contractul de concesiune cuprinde 
clauzele prevazute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de păţile contractante, în 
completarea celor din caietul de sarcini, fară a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in 
caietul de sarcini. Continutul contractului de concesiune  prezentat, respectă ,  cadrul  modelului 
orientativ din Anexa nr.6 a Normelor Metodologice de aplicare a  Ordonantei  de Urgentă a 
Guvernului nr.54/2006 aprobate prin H.G. Nr.168/2007. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Procesel verbal nr.3624/11.01.2016, în 
conformitate cu prevederile  O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică coroborate cu Normele Metodologice din H.G. 
Nr168/2007,  cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , cu art.858-873 din Noul Cod 
Civil, cu art.141 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi  cu prevederile art.36 alin.2 lit.c,d coroborat cu alin.6 
lit.a pct.17, art.45 alin.3, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. Aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect concesionarea  terenului   
proprietatea  publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, 
nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare,  conform Anexei la 
prezentul raport. 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune  prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 

 
        Director executiv,                                      

         Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                           
 

                                                                                                  Întocmit,                                                                                                                           
         cons. Silvia Nănău
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