
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT    

                  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Bimarcons S.R.L. 
 

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

26.07.2018; 
  Având în vedere rapoartele nr.108890/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.108987/2018 

al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Admnistrativ prin care se 
propune modificarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi  S.C. Bimarcons S.R.L.; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, 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 asociere nr.28/01.07.2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Bimarcons S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a activităţii ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de 
patiserie Fast Food, în sensul schimbării părţii contractante S.C.Bimarcons S.R.L., cu 
S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L., după încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
între cele două părţi. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.340/31.07.2014. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Bimarcons S.R.L. şi S.C.M&G GOOD 
FOOD S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
       INIŢIATOR, AVIZAT, 

    PRIMAR, SECRETAR, 
    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 

 
                                                                                        



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                          PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte Agenţi  Economici                                MIHAIL GENOIU 
Nr.108890/09.07.2018 
 
 
 
 
 
                                                                        RAPORT 
                            privind modificarea  contractului  de  asociere nr.28/01.07.2004  
                                                    încheiat cu S.C. Bimarcons S.R.L. 
 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.131/29.04.2004 s-a aprobat 
asocierea cu S.C. AGEPED S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii ce se va 
desfăşura în construcţia cu destinaţia de patiserie Fast Food, amplasată pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului, în suprafaţă de 30,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 
1, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.346/17.11.2003, prin care s-a 
aprobat Planul Urbanistic de Detaliu privind „Amplasarea unei construcţii metalice provizorii 
cu destinaţia de patiserie FAST-FOOD în B-dul 1 Mai Craiova”. 
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/27.05.2004 s-a 
aprobat contractul de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat cu S.C. AGEPED S.R.L. ce are ca 
obiect exploatarea în comun a activităţii ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de Fast 
Food, amplasată pe terenul identificat mai sus, contract  încheiat pe o perioadă de 15 ani, fiind 
valabil  până la data de 01.07.2019. 
 Începând cu 01.08.2014, prin actul adiţional nr.11/2014, încheiat în conformitate cu  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.340/31.07.2014 s-a modificat contractul 
de asociere nr.28/01.07.2004, în sensul schimbării părţii contractante S.C. AGEPED S.R.L. cu 
S.C. BIMARCONS S.R.L.. 
     Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.106177/03.07.2018  
S.C. BIMARCONS S.R.L., prin reprezentantul său legal, Grigore Marian, în calitate de 
administrator, a solicitat acordul conform art.13 şi art.14 din contractul de asociere 
nr.28/01.07.2004 privind cesiunea către S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L.a obiectului acestui 
contract. 
 De asemenea, S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L. prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.106176/03.03.2018, solicită aprobarea preluării contractului de 
asociere nr.28/01.07.2004, având în vedere intenţia de cumpărare a construcţiei provizorie cu 
destinaţia de Fast Food amplasată pe terenul ce face obiectul contractului de asociere 
nr.28/2004, conform Promisiunii Bilaterale de vânzare - cumpărare autentificată sub 
nr.1030/29.06.2018 de Birou Individual Notarial Marta Elena Daniela. 
 În baza aceleiaşi Promisiuni Bilaterale de vânzare - cumpărare autentificată sub 
nr.1030/29.06.2018 , S.C. BIMARCONS S.R.L. prin administrator Grigore Pompinel - Marian, 



îşi exprimă acordul pentru înstrăinarea construcţiei provizorie cu destinaţia de Fast Food 
amplasată pe terenul proprietatea municipiului Craiova în suprafaţă de 30,00 mp, situat în B-dul 
1 Mai, zona Spital 1, respectiv terenul ce face obiectul contractului de asociere 
nr.28/01.07.2004, către S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L.  
 Precizăm că S.C. BIMARCONS S.R.L. a achitat la zi sumele datorate în baza 
contractului de asociere nr.28/01.07.2004  şi nu figurează cu restanţe. 
 Anexăm la prezentul raport: cererea S.C. Bimarcons S.R.L. înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.106177/03.07.2018, cererea S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L. 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.106176/03.07.2018, contractul de asociere 
nr.28/01.07.2004, actul adiţional nr.11/2014 la contractul de asociere nr.28/01.07.2004, C.I. 
Grigore Pompinel – Marian, C.I. Mateiaşi Cornel – George, Certificatul de Înregistrare al S.C. 
M&G GOOD FOOD S.R.L., Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului 
Comerţului, Rezoluţia nr.17539/2017 şi actul constitutiv al S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L.. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile art.13 şi art.14 din 
contractul de asociere nr.28/01.07.2004, precum şi, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, 
coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

− Modificarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004, în sensul schimbarii părţii 
contractante  S.C. BIMARCONS S.R.L. cu  S.C. M&G GOOD FOOD  S.R.L., după 
încheierea contractului de vânzare – cumpărare  între cele două părţi;  

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de 
modificare la contractul de asociere nr.28/01.07.2004, conform punctului mai sus 
menţionat; 

− Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.340/31.07.2014. 
 
 
                               Director Executiv,                                            Şef Serviciu,                               

                Cristian Ionuţ GÂLEA                          Madlen Anca VOICINOVSCHI        
                                                                                                                      
        
 
 
 
 
 
 
                                        Întocmit, 
             insp.Petrovici Corina 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  108987 /  09.07.2018 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 108890/09.07.2018 al Directiei Patrimoniu – Urmarire Contracte, Agenti 
Economici, 

− Cererea nr. 106177/03.07.2018 a SC BIMARCONS SRL prin reprezentantul legal 
Grigore Marian 

− Cererea nr. 106176 a SC M&G GOOD FOOD SRL prin administrator 
− Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 1030/29.06.2018 la 

Elena Daniela Marta, notar public 
− Conform art. 13 coroborat cu art. 14 din contractul de asociere nr. 28/01.07.2004  
− Potrivit Legii 215/2001 privind administratia publica locala 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

 
1.Modificarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004, în sensul schimbarii părţii 
contractante  S.C. BIMARCONS S.R.L. cu  S.C. M&G GOOD FOOD  S.R.L., după încheierea 
contractului de vânzare – cumpărare  între cele două părţi;  
2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de modificare la 
contractul de asociere nr.28/01.07.2004, conform punctului mai sus menţionat; 
3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.340/31.07.2014. 
  
 
 
           Director Executiv,          Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 
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