
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.20T/2001  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex S.R.L. şi 
nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 

Farmimpex S.R.L. 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 31.03.2016; 
  Având în vedere raportul nr.51887/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.20T/2001  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex S.R.L. şi 
nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Farmimpex S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, 
art.61, alin.2, art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1.  Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 

data de 31.10.2023 a duratei contractelor de concesiune nr.20T/2001  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex 
S.R.L., având ca obiect terenul în suprafaţă de 90,45 mp., situat în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti, bl.A21-A22 şi nr.22T/2001 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Farmimpex S.R.L., 
având ca obiect terenul în suprafaţă de 34,00 mp., situat în municipiul 
Craiova, Victor Papillian, bl.A3, sc.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale de prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2001 şi nr.45/2001. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Incomex S.R.L. 
şi S.C. Farmimpex 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  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 51887/21.03.2016 
                                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                      Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune  

nr. 20T/2001 încheiat cu S.C. INCOMEX S.R.L.  şi  nr. 22T/2001 încheiat cu  
S.C. FARMIMPEX S.R.L.  

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2001 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. INCOMEX S.R.L. a terenului ce aparţine domeniului public de 
interes local al municipiului, în suprafaţă de 20 mp, situat în Calea Bucureşti, la parterul 
blocurilor A21-A22, în vederea amenajării unei terase aferente spaţiului comercial aflat în 
proprietatea S.C. INCOMEX S.R.L. În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. INCOMEX S.R.L. contractul de concesiune nr. 
20T/01.04.2001. 
 Ulterior, în baza H.C.L. nr. 521/2009 s-a majorat suprafaţa concesionată de la 20,0 
mp la 90,45 mp, încheindu-se, în acest sens, Actul Adiţional nr. 1/2010 la contractul de 
concesiune nr. 20T/2001. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2001 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. FARMIMPEX S.R.L. a terenului ce aparţine domeniului public 
de interes local al municipiului, în suprafaţă de 34 mp, situat în str. Victor Papillian, la 
parterul blocului A3, sc 1, în vederea amenajării unei terase aferente spaţiului aflat în 
proprietatea S.C.  FARMIMPEX S.R.L. În baza acestei hotărâri s-a încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FARMIMPEX S.R.L. contractul de 
concesiune nr. 22T/01.04.2001. 
 Cele două concesionări au fost aprobate pentru o perioadă de 15 ani, de la 
01.04.2001 până la 01.04.2016. 

Pe perioada celor 15 ani de contract cele două societăţi au respectat clauzele 
contractuale, achitând la timp redevenţele comunicate. Totodată, S.C. INCOMEX S.R.L. 
şi S.C. FARMIMPEX S.R.L nu figurează cu datorii către autoritatea locală. 

 
 



 
 

Prin cererile înregistrate la noi sub nr. 19529/03.02.2016 a S.C. INCOMEX S.R.L. 
şi nr. 40011/03.03.2016 a S.C. FARMIMPEX S.R.L., cele două societăţi solicită 
prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 20T/2001 şi nr. 22T/2001.  

În conformitate cu art. 7(3) din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică : ”Contractul de concesiune poate fi prelungit 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de 
voinţă al părţilor” 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare: 
- prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.10.2023 a duratei 

contractelor de concesiune nr. 20T/2001 încheiat cu S.C. INCOMEX  S.R.L.,  
modificat prin actul adiţional nr.1/2001, contract ce are ca obiect terenul în 
suprafaţă de 90,45 mp situat în Calea Bucureşti, bl. A21-A22 şi nr. 22T/2001 
încheiat cu S.C. FARMIMPEX  S.R.L., contract ce are ca obiect terenul în 
suprafaţă de 34,0 mp situat în str. Victor Papillian, bl. A3, sc.1; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 46/2001 şi H.C.L. nr. 45/2001; 
- împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 

contractele de concesiune nr. 20T/2001 şi 22T/2001; 
 Anexăm în copie: 

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46/2001, nr. 45/2001 şi nr. 
521/2001; 

- Contractele de concesiune nr. 20T/01.04.2001 şi 22T/01.04.2001; actul adiţional nr. 
1/2010; 

- Cererea  S.C. INCOMEX S.R.L. nr. 43185/03.03.2011 şi cererea S.C. FARM 
IMPEX S.R.L.  nr. 40011/03.03.2016; 

 
 
        Director Executiv                                                             Şef  Serviciu 
          cons. jur. Cristian  Ionuţ Gâlea                                        Gabriel  Smaranda 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Întocmit,  
                                                                                                             Stroe Mihaela 
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