
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                  

                      PROIECT  
            

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A. 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2018; 

  Având în vedere raportul nr.27691/2018 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A.; 

  În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, 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 modificarea contractului de concesiune nr. 74/01.07.1995, încheiat între  

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A, având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 346,35 mp., 
situat în str. Fraţii Buzeşti, nr. 1bis, în sensul înlocuirii părţii contractante – 
Bancpost  S.A., cu  IMO Property Investments Bucureşti S.A., după perfectarea 
contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi. 

   Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.74/1995. 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/1994. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Bancpost  S.A. şi IMO 
Property Investments Bucureşti S.A. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

 
 
 
 

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

 



                                                                                        
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                                  Se aprobă, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                   PRIMAR 
Nr. 27691/14.02.2018                                                       Mihail GENOIU 
                 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 74/01.07.1995 

 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A. 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/1994 s-a aprobat 
concesionarea către Banc Post S.A. a terenului aparţinând municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 705 mp, situat în str. Fraţii Buzeşti, nr. 1bis, în vederea construirii unui 
sediu de bancă. 

În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local Craiova şi Bancpost S.A. 
contractul de concesiune nr. 74/01.07.1995,  pentru o perioadă de  90 de ani.  

După încheierea contractului, suprafaţa de teren concesionată a făcut obiectul a 
două retrocedări, suprafaţa de 182,65 mp către Constantinescu Paula şi Constantinescu 
Angela şi respectiv suprafaţa de 176 mp către numiţii Ronea Nicolae, Ronea Constantin, 
Ronea Edvinga, Ronea Olga, Criveanu Tudor, Criveanu Mircea. Astfel, suprafaţa ce 
face obicetul contractului de concesiune nr. 74/1995 a fost diminuată de la 705 mp  la 
346,35 mp, situaţia fiind  reglementată la nivelul autorităţii locale asftel: 

− prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2006 s-a 
aprobat diminuarea suprafeţei de teren concesionată cu 182,65 mp, încheindu-se în acest 
sens Actul adiţional nr. 1/2006 la contractul de concesiune nr. 74/1995;  

− prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143/2008 şi 
incheierea de Act Adiţional nr. 2/2008 s-a procedat din nou la reducerea suprafeţei de 
teren ce face obiectul contractului cu 176 mp, respectiv de la 522,35 mp la 346,35mp; 
 Facem precizarea că de la încheierea contractului de concesiune şi până în prezent  
redevenţa a fost achitată la termenele specificate în contract. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 11432/22.01.2018 S.C. Bancpost S.A. ne aduce la 
cunoştinţă intenţia de întrăinare a construcţiei edificată pe terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.74/1995 către IMO Property Investments Bucureşti S.A., 
solicitând, totodată, acordul privind trecerea concesiunii către viitorul cumpărător. 
 În acelaşi timp, prin adresa depusă la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
27618/2018 IMO Property Investments Bucureşti S.A. solicită preluarea contractului de 
concesiune nr. 74/1995, după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a 
construcţiei-imobil edificată pe terenul concesionat. 
 



 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, ţinând cont de art.36, alin.(5), lit.b  din 
Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, art.41 din Legea 
50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi în 
conformitate cu art. 10 din Anexa 3 la contractul de concesiune nr. 74/1995, potrivit 
căruia „cesiunea contractului sau închirierea construcţiei edificate pe terenul concesionat 
se poate face numai cu acordul concedentului”, propunem spre analiză şi aprobare : 

− modificarea contractului de concesiune nr. 74/01.07.1995 încheiat între  
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A, ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 346,35 mp, situat 
în str. Fraţii Buzeşti, nr. 1bis, în sensul înlocuirii părţii contractante – Bancpost  S.A. cu  
IMO Property Investments Bucureşti S.A., după perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două parţi; 

− modificarea în mod corespunzător a  H.C.L. 55/1994; 
− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 

de  modificare a contractului de concesiune nr.74/1995; 
 
 
               Director Executiv                                                       Vizat ptr. legalitate, 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Direcţia Juridică 
                                                                                              c.j. Denisa Mariana Pîrvu 
       
 
 
 
 
 
 
                                 Întocmit 
                                                                                                              insp. Mihaela Stroe 
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