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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                PROIECT                           
        

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 366/01.03.2014, având ca obiect 

cota-parte din terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de 

S.C. ONIOPTIC S.R.L.  
 

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

31.05.2018; 

         Având în vedere raportul nr.79580/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.79597/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr. 366/01.03.2014, având ca obiect cota-parte din 
terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, art. 866-873 Cod Civil și Legii nr.7/1996 a cadastrului 
şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, 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 art. 2 (1) al contractului de concesiune nr.366/01.03.2014 ce va 

avea următorul conţinut: 
           „Obiectul contractului îl constituie concesionarea, prin negociere directă, a cotei-părţi 

teren de 85075/103100, din terenul în suprafaţă de 1031mp., care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, 
cotă-parte aferentă construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L.: UI 2 cu nr. 
cadastral 200529-C1-U31, înscris în CF nr. 200529-C1-U31, UI 5 (Restaurant 
Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant 
Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino 
Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2.”. 

Art.2. Se aprobă încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de concesiune 
nr.367/01.03.2014 şi pe care de consecinţă încetarea efectelor art.3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2014.   

   



\   

   
  Art.3.  S.C. ONIOPTIC S.R.L. are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei cotei părţi 

de teren de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, începând cu data de 01.09.2016, cotă-parte 
indiviză ce revine construcţiilor UI 5, UI 6 şi UI 7, calculată conform hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, adoptate pentru fiecare an. 

Art.4. Se aprobă  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale la contractele de concesiune nr. 366/01.03.2014 şi nr. 367/01.03.2014, 
conform art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public privind notarea contractului de concesiune la OCPI Dolj şi să 
efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.5. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C. ONIOPTIC 
S.R.L., în vederea notării contractului de concesiune la OCPI Dolj.  

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. ONIOPTIC S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
          
 
 
 
 

              INIŢIATOR,       AVIZAT, 
            PRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

 

      SECRETAR, 
         Nicoleta MIULESCU 

 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 79580 /16.05.2018 
                                                                                                SE APROBĂ, 
                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                                Mihail Genoiu 

 
 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa nr. 11685/2018 SC ONIOPTIC SRL, cu sediul în Craiova, str. 
Lămâiţei, Bl. K9, Sc. 1, Ap. 2, solicită concesionarea cotei-părţi indivize de 
85075/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, cotă parte-indiviză aferentă spaţiilor comerciale deţinute în incinta 
fostului complex comercial UNION. 

Terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 2, 
aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, având nr. de inventar 42002203. 

Terenul în suprafaţă de 1031mp este terenul pe care este amplasată construcţia  
fostului Complex Comercial UNION, în incinta căruia sunt mai multe spaţii comerciale 
deţinute de următorii proprietari: SC ONIOPTIC SRL, SC KATELYA COM SRL, 
DĂSCALU HARI CRISTIAN şi COMPANIA NAŢIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ. 

Până în prezent doar doi proprietari de spaţii comerciale au depus cereri şi 
documente de proprietate ale spaţiilor comerciale, necesare a se încheia contracte de 
concesiune pentru cota-parte indiviză din terenul în suprafaţă de 1031mp: SC ONIOPTIC 
SRL şi SC KATELYA COM SRL. 

Spaţiile comerciale din incinta fostului complex comercial UNION sunt aflate într-
un condominiu şi ca atare a fost întocmită la data de 12.01.2018 Foaia Colectivă a 
Condominiului de către SC TOPOMILENIUM S.R.L. prin Cristian-Radu Botea specialist 
topo autorizat cu certificatul de autorizare seria RO-B-F nr. 1895, categoria A. 

Foaia colectivă a fost realizată conform Anexei nr. 1.38 la Regulamentul de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  aprobat prin 
Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, regulament elaborat în vederea 
aplicării dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin acestă foaie colectivă au fost determinate cotele părţi aferente fiecărei unităţi 
individuale (UI) din incinta condominiului, înscris în Cartea Funciară Colectivă nr. 
227813/UAT Craiova, situat în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 2 (fost Piaţa unirii, Bl. N), 
amplasat pe terenul în suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova. 



SC TOPOMILENIUM S.R.L. a precizat, în această foaie colectivă, că pentru 
unităţile individuale, aflate în proprietatea SC ONIOPTIC SRL, sunt următoarele cote 
părţi teren din terenul în suprafaţă de 1031mp, proprietate publică a Municipiului Craiova: 

- UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, înscrisă în CF nr. 200529-C1-U31, căreia îi 
revine o cota parte indiviză de 48894/1103100 ce rezultă prin însumarea a trei cote părţi 
3420/103100+39870/103100+5604/103100; 

- UI 5 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, înscrisă în CF nr. 39762, căreia îi revine o cota 
parte indiviză de 2538/103100; 

- UI 6 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2, înscrisă în CF nr. 38197, căreia îi revine o cota 
parte indiviză de 33071/103100 ce rezultă prin însumarea 30043/103100+3028/103100; 

- UI 7 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2, înscrisă în CF nr. 38197 căreia îi revine o 
cota parte indiviză de 572/103100. 

În continuare arătăm istoricul acestor unităţi individuale, aflate în proprietatea  SC 
ONIOPTIC SRL. 

 Cap A - UI 2  a făcut obiectul Actului de Alipire autentificat cu nr. 
1205/13.06.2016 la BIN Zăvoi Aurelian Paul. Prin acest act au fost alipite două spaţii 
identificate, unul cu nr. cadastral 200529-C1-U12 (nr. cadastral vechi 3451/0/2/3/2/1) 
înscris în CF nr. 200529-C1-U12 (nr. CF vechi 39734) şi al doilea cu nr. cadastral 
200529-C1-U29(nr. cadastral vechi 3451/0/2/3/1) înscris în CF 200529-C1-U29 (nr. CF 
vechi 57397), rezultând un singur corp de proprietate funciară, situat în Craiova, B-
dul Nicolae Titulescu, nr. 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, inscris în CF 200529-C1-
U31.  

Prin acest act au fost alipite cele două spaţii ce au fost achiziţionate, unul de la 
Miclescu Valentin, iar al doilea de la Niţulescu Codruţ-Călin şi Niţulescu Anemarie-
Izabela, conform  contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 581/12.03.2014 la 
BIN Zăvoi Aurelian Paul.  

Actul de alipire a fost necesar în vederea desfăşurării obiectului de activitate al SC 
ONIOPTIC SRL „Activităţi de asistenţă medicală specializată”.   

SC ONIOPTIC SRL a solicitat autorităţilor publice locale o autorizaţie de 
schimbare de destinaţie, în acest scop fiind eliberată Autorizaţia de Construire 
nr.192/2017 cu obiect „Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial (alimentaţie publică) 
în Centru Medical cu Modificări Structurale, Refacere Faţade şi Firmă Luminoasă”. 

Înaintea achiziţionării acestor spaţii de la Miclescu Valentin, respectiv de la 
Niţulescu Codruţ-Călin şi Niţulescu Anemarie-Izabela, autoritatea publică locală a 
încheiat două contracte de concesionare: 

- contractul de concesiune nr. 366/01.03.2014, pe o perioadă de 49 ani, până la 
01.03.2063, cu Miclescu Valentin 

- contractul de concesiune nr. 367/01.03.2014, pe o perioadă de 49 ani, până la 
01.03.2063, cu Niţulescu Codruţ-Călin şi Niţulescu Anemarie-Izabela 

Ca urmare a achiziţionării celor două spaţii comerciale, conform act de vânzare-
cumpărare autentificat cu nr. 581/12.03.2014 la BIN Zăvoi Aurelian Paul, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a aprobat Hotărârea nr. 187/24.04.2014 prin care s-au modificat 
contractele de concesiune nr. 366/2014 şi nr. 367/2014 în sensul schimbării 



concesionarilor Miclescu Valentin, Niţulescu Codruţ-Călin şi Niţulescu Anemarie-
Izabela, cu noul concesionar SC ONIOPTIC SRL, fiind încheiate câte un act adiţional la 
fiecare contract de concesiune: 

- Act adiţional nr. 1/2014 la contractul de concesiune nr. 366/2014, până la 
01.03.2063; 

- Act adiţional nr. 1/2014 la contractul de concesiune nr. 367/2014, până la 
01.03.2063. 

Aşa cum am arătat prin actul de alipire a celor două spaţii,  a rezultat un singur corp 
de proprietate, UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, înscrisă în CF nr. 200529-C1-U31, 
astfel că obiectul celor două contracte de concesiune (nr. 366/01.03.2014  şi nr. 
367/01.03.2014) nu mai corespunde realităţii, adică spaţiile comerciale, pentru care au 
fost încheiate aceste două contracte de concesiune, nu mai există în evidenţele cadastrale 
ale UAT Craiova. În evidenţele cadastrale există numai corpul de proprietate UI 2, 

rezultat prin alipire. 
Pe cale de consecinţă este necesară modificarea obiectului contractului de 

concesiune nr. 366/01.03.2014 şi să înceteze efectele contractului de concesiune 
nr.367/01.03.2014. 

Cap B - În continuare arătăm modul de dobândire a unităţilor individuale: UI 5 cu 
nr. cadastral 3451/0/2/1/1, înscrisă în CF nr. 39762, UI 6 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2, 
înscrisă în CF nr. 38197 şi UI 7 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2, înscrisă în CF nr. 38197:   

La data de 02.11.2017 SC ONIOPTIC SRL a achiziţionat al doilea ansamblu de 
spaţii comerciale (ansamblu situat tot în incinta fostului complex comercial UNION) prin 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2454/02.11.2017 la BIN Zăvoi 
Aurelian Paul, ce se compune din: 

- Spaţiu comercial – Restaurant Union-C1/1, înscris în CF nr. 39762 cu nr. 
cadastral 3451/0/2/1/1, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2 

- Spaţiu comercial– Restaurant Union-C1/1/2, înscris în CF nr. 38197 cu nr. 
cadastral 3451/0/2/1/2, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2 

- Spaţiu comercial Casino Royal, înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 
3451/0/2/3/2/2, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2 

Această achiziţie (a doua achiziţie din incinta complexului comercial UNION) de 
spaţii comerciale s-a efectuat conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu 
nr. 2454/02.11.2017 la BIN Zăvoi Aurelian Paul, prin cumpărare de la SC ONIOPTIC 
MEDICAL P.D. SRL în data de 02.11.2017, iar SC ONIOPTIC MEDICAL P.D. SRL l-a 
achiziţionat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1737/01.09.2016 la 
BIN Zăvoi Aurelian Paul de la SC COREAL COM SRL în data de 01.09.2016. 

Autoritatea publică locală nu a încheiat un contract de concesiune asupra terenului 
aferent spaţiilor comerciale menţionate în contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu 
nr. 2454/02.11.2017 la BIN Zăvoi Aurelian Paul. 

Cota parte indiviză aferentă spaţiilor achiziţionate prin contractului de vânzare-
cumpărare autentificat cu nr. 2454/02.11.2017 la BIN Zăvoi Aurelian Paul, este stabilită 
în aceeaşi foaie colectivă realizată de către SC TOPOMILENIUM S.R.L. şi este de 
36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp (cota parte ce rezultă prin însumarea 



cotelor părţi aferente de 2538/103100 pentru UI 5, de 33071/103100 pentru UI 6 şi de 
572/103100 pentru UI 7). 

Aceste spaţii comerciale au fost deţinute în ordine de: SC COREAL COM SRL, SC 
ONIOPTIC MEDICAL P.D. SRL şi SC ONIOPTIC SRL.  

Având în vedere că în acest moment aceste spaţii comerciale (UI 5, UI 6 şi UI 7) 

sunt în proprietatea SC ONIOPTIC SRL, constatăm că se poate încheia un contract de 
concesiune numai cu această societate, căreia i se poate percepe şi folosinţa terenului 
începând de la data la care le deţine (02.11.2017), cu extinderea termenului de plată 
începând de la 01.09.2016, deoarece SC ONIOPTIC MEDICAL P.D. SRL şi SC 
ONIOPTIC SRL au aceeaşi acţionari. 

Deoarece autoritatea publică locală va încheie un contract de concesiune cu SC 
ONIOPTIC SRL, pentru cota parte indiviză aferentă UI 2, este cazul să se majoreze 
obiectul contractului de concesiune şi pentru cotele părţi indivize aferente  UI5, UI 6 şi 
UI 7, rezultând în total o cotă parte indiviză de 85075/103100 din terenul în suprafaţă de 
1031mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, situat în Craiova, B-dul 
Nicolae Titulescu, nr. 2, cotă-parte aferentă construcţiilor deţinute de SC ONIOPTIC 
SRL: UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, înscris în CF nr. 200529-C1-U31, UI 5 
(Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 

(Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 

(Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2. 
Totodată SC ONIOPTIC SRL are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei 

terenului pentru cota-parte indiviză de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, 
situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, începând cu data de 01.09.2016, cotă-
parte indiviză ce revine construcţiilor UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 
39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 
38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. 
cadastral 3451/0/2/3/2/2. 

Pentru UI 2 nu mai este cazul să se achite folosinţa terenului, deoarece acesta a fost 
achitată de către Miclescu Valentin, la data încheierii contractului de concesiune nr. 
366/01.03.2014, respectiv de către Niţulescu Codruţ-Călin şi Niţulescu Anemarie-Izabela 
la data încheierii contractului de concesiune nr. 367/01.03.2014. 

SC ONIOPTIC SRL a achitat toate obligaţiile ce îi revin în anul 2017, pentru 
contractele de concesiune nr. 366/2014 şi nr. 367/01.03.2014.  

Astfel Primăria Municipiului Craiova a emis facturile nr. 000086/06.02.2017  şi 
nr.000086/06.02.2017 pentru redevenţa aferentă anului 2017, iar plata s-a făcut conform 
contractului aşa cum se constată din extras de cont al Băncii Alpha Bank România SA (s-
a plătit rata I din redevenţă în 27.03.2017-termenul contractual 31.03.2017) şi din chitanţa 
pentru încasarea creanţelor bugetelor locale seria 69900/2017/nr. 0235418 (s-a plătit rata 
II din redevenţei în 04.09.2017-termenul contractual 30.09.2017). 

Având în vedere că SC ONIOPTIC SRL este proprietar al tuturor spaţiilor arătate 
la Cap. A şi Cap. B din prezentul raport, se impune modificarea obiectului contractului de 
concesiune nr. 366/2014, în sensul ca obiectul concesiunii îl constituie concesionarea prin 
negociere directă a cotei părţi aferente UI 2, UI 5, UI 6 şi UI 7 de 85075/103100 din 



terenul în suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, 
situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, cotă-parte aferentă construcţiilor deţinute 
de SC ONIOPTIC SRL: UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, înscris în CF nr. 200529-
C1-U31, UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 
3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 
3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2. 

În mod corespunzător va fi modificat art. 2 din HCL nr. 1/2014, în sensul: Se 
aprobă concesionarea, prin negociere directă, către SC ONIOPTIC SRL, a cotei părţi 
teren de 85075/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public 
al Municipiului Craiova, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, cotă-parte 
aferentă construcţiilor deţinute de SC ONIOPTIC SRL: UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-
U31, înscris în CF nr. 200529-C1-U31, UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 
39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 
38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. 
cadastral 3451/0/2/3/2/2. 

Va fi modificat corespunzător art. 7 din  HCL nr. 1/2014, în sensul: SC ONIOPTIC 
SRL, are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei cotei părţi de teren de 
36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, începând cu data de 01.09.2016, cotă-parte indiviză ce revine 
construcţiilor UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 
3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 
3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2. 

SC ONIOPTIC SRL a depus adresa nr. 78465/2018, prin care declară că este de 
acord să achite folosinţa pentru cota parte de teren de 36181/103100 din terenul în 
suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, începând cu data 
de 01.09.2016. 

Tot prin adresa nr. 78465/2018, SC ONIOPTIC SRL solicită încetarea contractului 
de concesiune nr. 367/01.03.2014, în conformitate cu prevederile art. 10, lit. (b1) din acest 
contract care precizează „prezentul contract de concesiune încetează înaintea expirării 
duratei prevăzute în contract prin acordul de voinţă al părţilor consemnat în scris.”    

Folosinţa pentru cota parte de teren de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 
1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, începând cu data de 
01.09.2016, va fi la nivelul redevenţei din contractul de concesiune nr. 366/01.03.2014.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006, 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale Legii nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu art. 866-873 Cod Civil, cu dispoziţiile 
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu alin. (5)lit. a, art. 61 alin (2) şi 
art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

 



1. Aprobarea modificării Art. 2-(1) al contractului de concesiune nr. 
366/01.03.2014 ce va avea următorul conţinut: „Obiectul contractului îl constituie 
concesionarea prin negociere directă a cotei-părţi teren de 85075/103100 din 
terenul în suprafaţă de 1031mp, care aparţine domeniului public al Municipiului 
Craiova, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, cotă-parte aferentă 
construcţiilor deţinute de SC ONIOPTIC SRL: UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-
U31, înscris în CF nr. 200529-C1-U31, UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în 
CF nr. 39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), 
înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), 
înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2.” 
2. Aprobarea încetării, prin acordul părţilor, al contractului de concesiune nr. 
367/01.03.2014 şi pe care de consecinţă încetarea efectelor art. 3 din HCL nr. 
1/01.03.2014.   
3. SC ONIOPTIC SRL, are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei cotei 
părţi de teren de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în 
Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, începând cu data de 01.09.2016, cotă-
parte indiviză ce revine construcţiilor UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în 
CF nr. 39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), 
înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), 
înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2., calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 
4. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze 
actele adiţionale la contractele de concesiune nr. 366/01.03.2014 şi nr. 
367/01.03.2014, conform pct. 1 şi pct 2 din prezentul raport, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului privind notarea contractului de concesiune 
la OCPI Dolj şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 
5. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
SC ONIOPTIC SRL, în vederea notării contractului de concesiune la OCPI Dolj 
prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                              Şef Serviciu,                                                                     
            Ionuţ Cristian Gâlea                               Voicinovschi Madlen Anca                                                  
                                                                     
 
                                                                                    Întocmit,  
                                                                            cons. Stelian Marta 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  79597 /16.05.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 79580/16.05.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Adresa nr. 11685/2018 a SC ONIOPTIC SRL 

− Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 581/12.03.2014 

− Conform HCL 187/2014 

− Actul aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 366/2014 si actul aditional 

nr. 1 la contractul de concesiune nr. 367/2014 

− Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare 

− OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica 

− Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica 

− Conform art. 866-873 din Codul Civil 

− Conform art. 123 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind:  

 1.Aprobarea modificării Art. 2-(1) al contractului de concesiune nr. 

366/01.03.2014 ce va avea următorul conţinut: „Obiectul contractului îl constituie 

concesionarea prin negociere directă a cotei-părţi teren de 85075/103100 din terenul în 

suprafaţă de 1031mp, care aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, situat în 

Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, cotă-parte aferentă construcţiilor deţinute de SC 

ONIOPTIC SRL: UI 2 cu nr. cadastral 200529-C1-U31, înscris în CF nr. 200529-C1-

U31, UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 

3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 

3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 

3451/0/2/3/2/2.” 

            2.Aprobarea încetării, prin acordul părţilor, al contractului de concesiune nr. 

367/01.03.2014 şi pe care de consecinţă încetarea efectelor art. 3 din HCL nr. 

1/01.03.2014.   

            3.SC ONIOPTIC SRL, are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei cotei 

părţi de teren de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-

dul Nicolae Titulescu, nr. 2, începând cu data de 01.09.2016, cotă-parte indiviză ce 



  

revine construcţiilor UI 5 (Restaurant Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. 

cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 (Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. 

cadastral 3451/0/2/1/2 şi UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 

3451/0/2/3/2/2., ce se va calcula la nivelul redevenţei din contractul de concesiune nr. 

366/01.03.2014. 

         4.Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actele 

adiţionale la contractele de concesiune nr. 366/01.03.2014 şi nr. 367/01.03.2014, 

conform pct. 1 şi pct 2 din prezentul raport, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 

notarului privind notarea contractului de concesiune la OCPI Dolj şi a efectuării 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

       5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către SC 

ONIOPTIC SRL, în vederea notării contractului de concesiune la OCPI Dolj 

 

 

 

           Director Executiv,                    Întocmit, 
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