
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.246/2003 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Tărăşescu Aurel şi Tărăşescu Marcel  
           
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015. 
          Având în vedere raportul  nr.123686/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 246/2003 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, Tărăşescu Aurel şi Tărăşescu Marcel; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 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  modificarea contractului de concesiune nr.246/2003, având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 900,0 mp.,  situat în municipiul Craiova, str.Deceneu 
(fosta Valea Gangului), nr.104-110, în sensul înlocuirii părţii contractante 
Tărăşescu Aurel şi Popescu Victor, cu Munteanu Ana-Maria. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.246/2003. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.243/2003 şi nr.226/2004. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Tărăşescu Aurel şi Popescu 
Victor şi Munteanu Ana-Maria vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
   
 
 

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

 
 

Municipiul Craiova 



Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                          Se aprobă, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          PRIMAR 
Nr.123686/19.08.2015                               Lia-Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr.246/2003 

 în sensul înlocuirii părţilor contractante 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 243/2003 s-a 
aprobat concesionarea către TĂRĂŞESCU AUREL şi TĂRĂŞESCU MARCEL a 
terenului aparţinând domeniului public de interes local în suprafaţă de 900,0 mp, în 
vederea construirii unui autoservice, situat în str. Deceneu (fosta Valea Gangului), nr. 
104-110.  

În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local Craiova şi 
TĂRĂŞESCU AUREL şi TĂRĂŞESCU MARCEL contractul de concesiune 
nr.246/2003,  pentru o perioadă de 15 de ani.  

Ulterior, prin H.C.L.226/2004 s-a aprobat cedarea concesiunii de la 
TĂRĂŞESCU MARCEL la POPESCU VICTOR(1/2 din suprafaţa concesionată), în 
acest sens încheindu-se actul aditional nr.1/2005 la contractul de concesiune nr. 
246/2003, prin care s-a modificat partea contractantă în sensul înlocuirii 
concesionarului TĂRĂŞESCU MARCEL cu POPESCU VICTOR. Astfel, noii 
concesionari au fost TĂRĂŞESCU AUREL şi POPESCU VICTOR. 

  Facem precizarea că de la încheierea contractului de concesiune nr. 246/2003 şi 
până în prezent,  redevenţa a fost achitată la termenele specificate în contract, pe toată 
perioada, inclusiv semestrul I/2015. 

Prin cererea nr.67484/06.05.2015, MUNTEANU ANA-MARIA solicită 
modificarea contractului de concesiune nr.246/2003 în sensul înlocuirii concesionarilor 
TĂRĂŞESCU AUREL şi POPESCU VICTOR cu MUNTEANU ANA-MARIA, 
prezentând în acest sens Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare ale imobilului – 
autoservice – identificat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 
246/2003, încheiate între TĂRĂŞESCU AUREL şi POPESCU VICTOR, pe de o pare 
şi MUNTEANU ANA-MARIA, pe de altă parte,  autentificate sub numerele 1538/2014 
şi 1535/2014. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare : 

• modificarea contractului de concesiune nr. 246/2003, ce are ca obiect terenul  în 
suprafaţă de  900,0 mp, situat în str. Deceneu (fosta Valea Gangului), nr. 104-
110, în sensul înlocuirii părţii contractante - TĂRĂŞESCU AUREL şi 
POPESCU VICTOR cu  MUNTEANU ANA-MARIA; 



• modificarea în mod corespunzător a  H.C.L.243/2003 şi H.C.L.226/2004; 
• împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 

de   modificare a contractului de concesiune nr.246/2003; 
 Anexăm în copie:  

− Hotărârile Consiliului Local nr. 243/2003 şi 226/2004; 
− Contractul de concesiune nr. 246/2003 şi Actul adiţional nr. 1/2005; 
− Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare ale imobilului autentificate sub 

numerele 1538/2014 şi 1535/2014; 
− Cererea d-nei  MUNTEANU ANA-MARIA nr. 67484/06.05.2015.   

 
 
 
 
 
                 Director Executiv,                                               Şef  Serviciu, 

               Cristian  Ionuţ Gâlea                                        Gabriel  Smaranda 
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