
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 

                      PROIECT  
            

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr.24515/2019, rapoartele nr.32089/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.33323/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului 
de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Albăstroiu Gheorghe; 

  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.293/15.01.2008 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe, având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 50 
mp., situat în str. Traian Lalescu, nr. 16 A (fost cartier Rovine, intersecția str.Traian 
Lalescu cu str.Dezrobirii), în sensul înlocuirii părţii contractante- Albăstroiu 
Gheorghe, cu  S.C. Rimaga S.R.L. 

    Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.293/2008. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.105/2007 și nr.606/2007. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Albăstroiu Gheorghe şi S.C. 
Rimaga S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, SECRETAR, 
        Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                               

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                             

Nr. 24515/2019                           
              
 

Expunere de motive  

 
  la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 293/2008 
          încheiat între Consiliul Local al Muncipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe 
 

 

 Între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe a fost 
încheiat contractul de concesiune nr.293/2008,  ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
50 mp, situat în cart. Rovine, la intersecţia străzii Traian Lalescu cu str. Dezrobirii, în 
vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de magazin general, pentru o 
perioadă de 15 ani.  
 Concesionarul Albăstroiu Gheorghe, prin cererea depusă la Primăria Municipiului 
Craiova, solicită cedarea contractului de concesiune nr. 293/2008 către societatea 
Rimaga S.R.L., ca urmare a vânzării construcţiei edificată pe terenul ce face obiectul 
concesiunii, iar S.C. Rimaga S.R.L. solicită preluarea contractului de concesiune.        

 Astfel, potrivit Cap XI, art. 10 alin (3) din contractul de concesiune „Cedarea 
obiectului concesiunii, către terţi, se face numai cu aprobarea prealabilă a concedentului, 
la solicitarea motivată a concesionarului” coroborat cu art.41 din Legea 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii „Dreptul de 
concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a 
construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit.”, în baza contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2287/21.12.2018 la Notar Public Găgeatu 
Ilie, este necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 293/2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Albăstroiu Gheorghe în sensul schimbării părţii contractante din Albăstroiu 
Gheorghe în  S.C. RIMAGA S.R.L.  
 
 
 
                           Primar                                                          Director Executiv                                            

                     Mihail Genoiu                                                  Cristian Ionuţ Gâlea                                             
                                                                                       
       
 

 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                               Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                   PRIMAR 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                             Mihail GENOIU     

Nr.32089/_______2019                                                  
                  

RAPORT 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 293/15.01.2008 

 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe 

 
Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 498/2006, nr. 

105/2007, nr.525/2007 şi nr. 606/2007 s-a aprobat concesionarea către Albăstroiu 
Gheorghe a terenului aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 50 mp, situat în cartier Rovine, str. Traian Lalescu, nr. 
16A(fostă str. Traian Lalescu nr.3, fost cart. Rovine, fostă intersecţia străzii Dezrobirii 
cu str. Traian Lalescu) la intersecţia străzii Traian Lalescu cu str. Dezrobirii, în vederea 
amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de cafe bar, destinaţie schimbată 
ulterior în  magazin alimentar, conform autorizaţiei de construire nr. 1299/2014. 

În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local Craiova şi Albăstroiu 
Gheorghe contractul de concesiune nr. 293/2008,  pentru o perioadă de  15 ani.  
 Pe terenul concesionat dl.Albăstroiu Gheorghe a edificat construcţia în 
conformitate cu autorizaţiile de construire nr. 1499/2008 şi respectiv nr. 1299/2014, 
emise de Primăria Municipiului Craiova, construcţie recepţionată prin procesul verbal de 
recepţie nr. 122012/2018. Construcţia este, de asemenea, intabulată în cartea funciară a 
UAT Craiova sub nr. 233180.  

Prin adresa nr.85698/2018 dl Albăstroiu Gheorghe a solicitat acordul privind 
cesiunea contractului de concesiune întrucât a înregistrat pierderi financiare şi doreşte 
recuperarea investiţiei edificată pe terenul concesionat.  

În răspunsul transmis de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte, 
Agenţi Economici s-a precizat obligaţia de a perfecta acte notariale (de donaţie, de 
vânzare-cumpărare, etc) pentru construcţia aflată pe terenul concesionat, fără a se 
preciza în mod explicit faptul că este vorba de promisiune de vânzare-cumpărare sau 
precontract, existând asftel posibilitatea a se interpreta juridic faptul că este vorba de un 
contract de vânzare-cumpărare.  

În aceste condiţii titularul contractului, prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr. 143/2019, a prezentat contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 2287/21.12.2018, încheiat între Albăstroiu Gheorghe şi S.C. 
RIMAGA S.R.L., ce are ca obiect construcţia edificată pe terenul concesionat, ci nu o 
promisiune de vânzare-cumpărare, aşa cum este necesar pentru aprobarea în Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a cedării contractului de concesiune, cum prevăd 
atribuţiile şi competenţele stabilite în sarcina Consiliului Local. 

Astfel, ne aflăm în situaţia unei erori interpretative, întrucât concesionarul, 
Albăstroiu Gheorghe este de bună credinţă, a întrunit condiţiile impuse de către 



autoritatea locală şi a respectat toate clauzele contractuale: nu figurează cu datorii la 
bugetul local şi a modernizat construcţia în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 846/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal, pe raza Municipiului Craiova. 
 În acelaşi timp, prin adresa depusă la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
144/03.01.2018,  S.C. RIMAGA S.R.L. solicită preluarea contractului de concesiune nr. 
293/2008 şi modificarea acestuia în sensul înlocuirii concesionarului Albăstroiu 
Gheorghe cu S.C. RIMAGA S.R.L. 

Cedarea contractului de concesiune menţionat în prezentul raport este permisă atât 
de dispoziţiile contractuale, cât şi de cele ale Legii nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care la art. 41 prevede transmiterea 
dreptului de concesiune asupra terenului în cazul înstrăinării construcţiei către noul 
proprietar şi este necesară pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii 
comerciale, de care beneficiază chiar autoritatea locală, concesionarul plătind redevenţe 
şi fiind, de asemenea, plătitor de impozite şi taxe locale. În acest sens, dl Albăstroiu 
Gheorghe a prezentat certificatul fiscal nr.828939/20.12.2018 care atestă faptul că  nu 
figurează cu datorii către bugetul local. 

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, coroborat cu art.41 din 
Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
„Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de 
înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit” şi în 
conformitate cu Cap XI, art. 10 alin (3) din contractul de concesiune,  propunem spre 

analiză şi aprobare : 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 293/15.01.2008 încheiat între  
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe, ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 50 mp, situat în 
str. Traian Lalescu, nr.16A(fost cart. Rovine, intersecţia străzii Traian Lalescu cu str. 
Dezrobirii) în sensul înlocuirii părţii contractante – Albăstroiu Gheorghe cu S.C. 
RIMAGA S.R.L.; 
 -  modificarea în mod corespunzător a  H.C.L  nr.105/2007 şi nr.606/2007; 
 -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.293/15.01.2008. 
 
 
 
               Director Executiv                                               Şef Serviciu 

             Cristian Ionuţ Gâlea                                  Madlen Anca Voicinovschi  

 

 

                                                                                       
                                 Întocmit 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 33323/18.02.2019 
 

 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 
 Având în vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 24515/05.02.2019 şi Raportul nr.26503/07.02.2019 al 

Directiei Patrimoniu; 

− Raportul nr.32089/15.02.2019 al Directiei Patrimoniu 

− HCL nr. 498/2006, nr. 105/2007, nr. 525/2007, nr. 606/2007; 

− Contractul de vânzare cumpărare nr. 2287/21.12.2018 

− Art.10, alin.3 din contractul de concesiune nr.293/2008; 

−  Legea nr.215/2001  republicată, privind administraţia publică locală ; 

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

juridic; 

 

 
AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 
 

 

supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 -modificarea contractului de concesiune nr. 293/15.01.2008 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe, ce are ca obiect terenul aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Traian Lalescu, 

nr.16A(fost cart. Rovine, intersecţia străzii Traian Lalescu cu str. Dezrobirii) în sensul înlocuirii 

părţii contractante – Albăstroiu Gheorghe cu S.C. RIMAGA S.R.L.; 

 -modificarea în mod corespunzător a  H.C.L  nr.105/2007 şi nr.606/2007; 
 -împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   

modificare a contractului de concesiune nr.293/15.01.2008; 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 498 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa ordinară  din data de 

21.12.2006. 
Având in vedere raportul nr.89221/2006 al Direc ţiei Urbanism prin care se 

propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la amplasarea unei 

construc ţii provizorii cu destina ţia de cafe-bar in municipiul Craiova, cart. Rovine, 

zona str. Traian Lalescu — str. Dezrobirii ş i a studiului de oportunitate, "in vederea 

concesionării prin negociere directă, către Albăstroiu Gheorghe a terenului aferent ş i 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.429, 430, 431, 432, 433/2006; 

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicat ă  privind autorizarea 

executării lucrărilor de construc ţii, modificată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului 

Transporturilor, Construc ţiilor ş i Turismului ş i Ordonan ţa de Urgen ţă  a Guvemului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public ă  

in temeiul art.38 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a ş i c ş i art.46 alin.2 lit.e ş i 

alin.2 1  din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , modificată  ş i 

completată  prin Legea nr.286/2006; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu referitor la amplasarea unei construc ţii 
provizorii cu destina ţia de cafe-bar in municipiul Craiova, cart. Rovine, zona 
str. Traian Lalescu — str. Dezrobirii, prevâzut in anexa nr.1 care face parte 
integrantă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprob ă  studiul de oportunitate, in vederea concesion ării prin negociere 

directă , către Albăstroiu Gheorghe, pe o perioadă  de 15 ani, a terenului 

aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, in suprafa ţă  de 50 mp., 
situat in cart. Rovine, zona str. Traian Lalescu — str. Dezrobirii, în vederea 
amplasării construc ţlei provizorii identificate la art.1, prev ăzut in anexa nr.2 
care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art.3. Serviciul Administra ţie Publică  Locală, Direc ţia Urbanism, Direc a Patrimoniu 
ş i Direc ţia Economico - Financiar ă  vor aduce la indepli e prevederile 
prezentei hot ărâri. 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.105 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit în şedinţa ordinară  din data de 
28.02.2007; 

Având in vedere raportul nr.14334/2007 intocnnt de Direc ţia Patrirnoniu prin care 
se propune concesionarea prin-- negociere direct ă  către Albăstroiu Gheorghe a terenului 
aparţinând domeniului privat,at municipiuhr Craiova; situat în cart. Rovine, zona Traian 
Lalescu str. Dezrobirii şi rapoarlele siîtaie ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr:77, 7$"; 8'0, 82, -  831:2007; - 

Potrivit Hotărârii Consiliu1ui Loc'd alMunicipiu1u Craiova nr.498/2006; 
in temeiul art. 38 alin 2 Iit c, coroborat cu alin.5 lit b, art.125 şi art. 46 alin. 2 1  

din Legea nr.215/2001 privind a.dministr' ăţi-a Publică  locală, modificată  şi completată  prin 
Legea nr.286/2006; 

HOTĂR 

Art.l. Se aprob ă  concesionarea prin negociere direct ă  către Albăstroiu Gheorghe a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cart. 
Rovine, zona Traian Lalescu - str. Dezrobirii, îri suprafa ţă  de 50 mp., in vederea 
amplas ării unei construc ţii provizorii cu_destina ţia de cafe - bar. 

Art.1 Durata concesiunii este de 15 ani. 
Art.3. Pre ţul de pomire al negocierii pentru concesionarea terenului prev ăzut la art.1 va 

fi stabilit printr-un raport de evaluare, care va fi supus aprob ării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.4. Se imputemice şte Primarul Muriicipiului Craiova s ă  desemneze comisia de 
negociere. 

Art.5. Contractul de concesiune negociat va fi supus aprob ării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.6.Serviciul Administra ţie Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu, Direc ţia Economico-
Financiară, Direc ţia Juridică, Asistenţă  de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Albăstroiu Gheorghe vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hot ărâri. 

k2se 
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CONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 525 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Intrunit in şedinţa ordinară  din data 

de 31.10.2007; 
Având in vedere raportul nr.319168/2007 intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin 

care se propune insu ş irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redeven ţei 

pentru terenul apar ţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat in cart. 
Rovine, zona Traian Lalescu — str. Dezrobirii ş i rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.457, 458, 460, 461, 462/2007; 

in conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţ ii 
imobiliare, republicată ; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2007, 
referitoare la concesionarea prin negociere direct ă  a terenului apar ţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat in cart. Rovine, zona Traian Lalescu str. 
Dezrobirii; 

in temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. b, art.123 alin.4 ş i art.45 
alin.3 din Legea nr.215/2001, republicat ă , privind administra ţia publică  locală , 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprob ă  insuş irea raportului de evaluare intocmit in luna august 2007, 
având ca obiect stabilirea redeven ţei de 147 lei/mp (fără  T.V.A.), in total 
7.367 lei (fără  T.V.A), pentru terenul apar ţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, in suprafa ţă  de 50 mp, situat in cart. Rovine, zona 
Traian Lalescu — str. Dezrobirii, prev ăzut in anexa care face parte integrant ă  
din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Serviciul Administra ţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu, Direc ţia 
Economico - Financiară, Direc ţia Impozite şi Taxe ş i Direc ţia Juridică , 
Asistenţă  de Specialitate ş i Contencios Administrativ vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hot ărâri. , 

ŞEDINŢĂ , 	CONTRASEM FAZĂ . 
SECRI 

.~11 	 Nicoleta M .  
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 606 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit "in şedinţa ordinară  din data d( 
20.12.2007; 

Având în vedere raportul nr.345251/2007 al Direc ţiei Economico - Financiar( 
prin care se propune aprobarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliu 
Local al Municipiului Craiova şi d-nul. Albăstroiu Gheorghe ş i rapoartele comisiilor df 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541, 542, 543, 544 
545/2007; 

in conformitate cu prevederile Hot ărârii Consiliului Local al Municipiulu 
Craiova nr.105/2007; 

in temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. b ş i art.45 alin.3 ş i art.12 
a1in.1 din Legea nr.215/2001, republicat ă , privind administra ţia publică  locală  ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.L Se aprobă  contractul de concesiune încheIat intre Consiliul Local : 
Municipiului Craiova ş i d-nul. Albăstroiu Gheorghe, ce are ca obiect terem 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafa ţă  de 50,0 mi 
situat în municipiul Craiova, cart. Rovine, zona Traian Lalescu, str. Dezrobiri 
in vederea amplas ării unei construc ţii provizorii cu destina ţia de cafe-ba 
prevăzut in anexa care face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se Imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze contractul 
concesiune aprobat "in condi ţiile art. 1. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică  Locală , Direc ţia Economico Financiară , d-m. 
Albăstroiu Gheorghe ş i Direc ţia Impozite ş i Taxe vor aduce la îndeplini 
prevederile prezentei hot ărâri. 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Nicoleta IULESCU 
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PRIIVIĂR1A MUNICIPIUIAJI CRAIOVA 
Nr. 6219 / 15.01.2008 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 293 / 15.01.2008 

Cap.I PĂRŢ ILE CONTRACTANTE 

intre Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 7, reprezentat prin Primar, ec. ANTONIL SOLOMON, in calitate de conceclent 
pe de o parte ş i 

ALBĂSTRO1U GHEORGHE ,domicillat in 

, in 
ţ eA ţ iii nai , pi 	ita put 

In temeiul Ordonan ţei de Urgen ţă  a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate public ă ,aprobată  cu modific ă ri prin Legea 
nr.2212007,a1 H.G.nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
0.IJ.G.nr.5412006 şi al Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.49812006,105/2007 ş i 606/2007,prin ca•e s-a aprobat concesionarea terenului. raportul 
de evaluare ş i contractul negociat intre p ărţ i pentru terenul situat în cartier Rovine,zona 
Traian Lalescu-strada Dezrobirii,s-a incheiat prezentul contract de concesiune. 

Cap.1I OBIECTIJI, CONTRACTUIAJ1 DE CONCESI UNE 
Art.1  (1) Oblectul contractului îl constituie concesionarea prin negociere direct ă  

că tre ALBĂSTROlti GHEORGHE a terenului apar ţ inând domeniului privat al 
municipiului Craiova,situat în cartier Rovine la intersec ţ ia străzli Tralan L,alescu cu 
Dezrobirii,in suprafa ţă  de 50,0 mp,in vederea amplas ării unei construc ţii provizorii cu 
destina ţ ia de cafe-bar. 

(2) Obiectivul concedentului îl constituie exploatarea eficace, în regim de 
continuitate, a terenului concesionat conform prezentului contract. 

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urm ătoarele 
categorii de bunuri: 

a)bunuri de retur — terenul în suprafa ţă  de 50,0 mp. identificat conform art. 1(1) din 
contractul de concesiune. L,a incetarea contractului de concesiune acesta revine de plin 
drept, gratult ş i liber de orice sarcini , concedentutui. 
b) bunuri proprii - bunurile care apar ţ in proprietarului ş i au fost utilizate de c ătre acesta pe 
durata concesiunii. La incetarea contractului de concesiune acestea r ămân în proprietatea 
concesionarului. 

[P-2.5-03-VHR..01 
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Cap.III T}IRMBNIIL
Lrt.2 - (l) Durata concesiunii este de 15 ani, incepand cu data de 15.01.2008 p6.nd la

1s.01.2023.
(2) Prezentul contract de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egald cu cel

mult jumbtate din durata sa iniliald,prin simplul acord de voin!6 al pA4ilor.

Cap.IV REDEVIIN'I'4. GARAN!'IA.'I'ERMll'Nll' Dtrl PLATA
,q.ri.l (t) Pre{ul unitar al terenului concesionat pentru anul 2008 este cel negociat

intre pdr{i conform Procesului Verbal de negociere nr.342823ll0.l2.2007,actulizat cu

indicele pre{urilor de consum din anul 2007, respectiv 13,25 lei/mp/lund.
(2) Redevenla anuald este de 7950,0 lei,iar redeventa pentru perioada 15.01.2008 -

31 ]2.2008 este de 7663,0 lei'
(3) Redevenla anuala sc va achita in 2 rate semestriale egale, cel mai tdrziu pAnd in

urmdtoarele date:
- rata I (redevenla pentru sem.I) pdni la data de 3l martie a fiecdrui an
- rata I [ (redevenfa pentru sem.ll) pana la data de 30 septembrie a fiecdrui an.

(4) Pentru anii unnitori, incepdnd cu 2009, prelui unitar al concesiunii prevdzut la

art.3(l) gi in mod corespunzitor redevenla anuald, se va actualiza in func{ie de indicele

pre{urilor de consum comunicat de lnstitutul Na{ional de Statisticd gi de HotirArile

Consiliului Local al Municipiului Craiova, ce vor fl adoptate in acest sens.
(5) Pentru depdqirea termenelor de platd a redevenlelor semestriale,prevazute la

ar1.3(3),ALBASTROIU GIIEORGIIE,va pliti rnajordri de intdfziere calculate confot'm

actelor normative in vigoare la data ptd1ii.
(6) Garan{ia in sumd de 3.975 lei constituitd conform aft.56(l) din o.LJ.G.nr'

5412006 privind regirnul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd se poate

folosi de concedent in condiliile art. 56(2) din aceastd ordonanli pentru plata majoririlor

de intArziere sau a sutnelor datorate de concesionar. in baz,a prezentului contract de

concesiune.
Cap.V PLA'I'A Rl)DllvEN'ITI $I A GARAN'I'lU'I

aI!4 i I I plata redevenlei se face prin casieria prim.driei craiova.

iZjplx"garan{iei prevdzuti la art.3(6), se va efectua in termen de maxim 90 zile

de la data perfecteiii contractului de concesiune,respectiv, pdnd la 13 aprilic 2008'

CAP.VI DREPTURILE PARTILOR
DREPTUNL E C ON CESI ONARULUI

Art.5(1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul qi pe

t.anp,rndel"u ru, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.
(21Concesionarul are dreptul sd solicite in condiliile legii , de la Prirndria Craiova

avizele gi acordurile necesare executdrii qi exploatdrii investiliei , amplasati pe terenul

corrcesionat.
-DR EP'I'UR] I.E CON C E:DE N T'IJL IJ I

Art.6 (1) Concedentul are dreptul s6 inspecteze terenul concesionat, s5 verifice stadiul

d...utir-e a investiliilor, precum gi modul in care este satisldcut interesul public prin

rea l izat'ea obiectului concesiun i i .
conceclentul are dreptul sd rnodifice in mod unilateral parlea reglernentard a

contractului de concesiune, din motive exceplionale legate de interesul na{ional sau local

I 'P 25-0-i-VEIt.02
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Cap.VI I  OB[ IGA' I ' I tLU pARt ' tLOR

- OBLIGATIILE CONCESIONARTJLUI
Art.7 (l) Concesionarul este obligat si asigure exploatarea eficace in regirn de

continuitate qi de permanenle a terenului ce lace obiectul concesiunii,potrivit obiectivelor
stabilite de cdtre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sd exploateze in mod direct terenul concesionat gi s6
pdstleze destinalia sa, aga cum este prevdzut in documentalia tehnicd si in Hot[r.6rile
Consiliului Local nr.49812006 si 10512007.

(3) Concesionatul este obligat si pldteasci redevcnta la tenncnele prevdzute in
contract, in cuantumul comunicat de concedent gi si transrnitd acestuia rerocopii le
documcnte lor  de p la td .

(4) Concesionarul este obligat sd respecte condil i i le impuse de natura bunului
concesionat privind siguranla in exploatare qi protectia rnediului.

(5) L.a incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este
obligat sd restituie concedentului , in deplind proprietate , terenul prevazute la art. I (l ), in
mod gratuit gi l ibere de orice sarcini.

(6) Concesionarul este obligat sd continue exploararea bunului in noile conditii
stabilite de concedent in rnod unilateral,potrivit art.6(2) din prezentul contract dc
concesiune,fErd a putea solicita incetarea acestuia.

(7) Concesionarul este obligat sd comunice concedentului orice modiflcare privind
datele sale de identifi care,precum Ei alte elemente care au apdrut pe parcursul deruld,rii
co[rtractului de concesjune gi au legaturd cu acesta.

(8) Concesionalul este obligat sd realizeze investi l i i le confcrrm certif icatului de
urbanism qi autorizaliei de construire , cu respectarea termenelor de executie.

o B LIG ATr r LE C ONC EDF.N'\'Ur.U t

Art.8. (l) Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exercitiul
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul sd modifice in rnod unilateral contractul de
concesiune,in afard de cazurile prevdzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sd notifice concesionamlui aparilia oricdror imprejurdri
de naturd sd aducd atingere drepturilor concesionarului , care nu a putut fi previzutc
la data incheieri i  prezentului contract de concesiune.

cap.vl II INCE'I'AREA coN'l 'RA(]'I ' [J LtJI DI,l coN(]ESItiNI,t
A rt.9 -( 1 ) Prezentul contract de concesiune incetea 26, in urmitoarele situati  i :
(a) l-a expirarea duratei stabi l i te ?n contractul de concesiune :
(b)  Inaintc de expirarea per ioadei  pentru cal 'e  a lost  incheiat ,cu acordul  par t i lor :
(c) inainte cle expirarea duratei contractLrlui de concesiune dacd ' , , , , , ,- , ,_,-", , , .  

, , ,
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f. interesul nafional sau local o impune, prin denuntarea unilaterald de cdtre
concedent, cu plata unei despdgubiri juste Ei prealabile in sarcina acestuia,in caz de
dezac<lrd fiind competentd instanta de.judecatl ;

2. nu au fost respectate obligaliile contractuale de citre concesionar,prin reziliere
de cdtre concedent,cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului;

3. nu au fost respectate obligaliile contractuale de citre concedent,prin reziliere de
cdtre concesionar,cu plata unei despdgubili in sarcina concedentului;

4. ta disparilia,dintr-o cauzd de for{d majord, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitdlii obiective a concesionarului de a-l exploata,,prin renunlare,lird plata unei
despdgubiri cdtre concedent.

cap.IX ALTE CLAUZEDE iNCnr,rRn A CONTRACTULUT
Art.10 (l) Concesiunea se retrage qi contractul se reziliazd in situatia in care

concesionarul nu a inceput execufia lucririlor la obiectivul de investitie in termen de I (un)
an de la data perfcct[rii contractului de concesiune.

(2) ln situafia in care se vor inregistra cereri de restituire a terenului , in baza oricdror
legi de restituire , Consiliul Local va efectua toate demersurile necesare in vederea
realizlrii subrogdrii persoanei indreptdtite in drepturile Consiliului Local , care va
beneficia in mod corespunzdtor de toate drepturile gi va prelua krate oblig{iile rezultate din
prezentul contract de concesiunc.

(3) Cedarea obiectului concesiunii , catle tel'li , se f'ace nurnai cu aprobarea prealabild
a concedentului , la solicitarea motivatd a conccsionarului.

(4) La incetarea , din orice cauzd, a contractului de concesiune, bunurilc ce au fost
utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi reparlizate dupd curn unneazd :

a) bunuri de retur ce revin de plin drept , gratuit gi libere de orice sarcini
concedentului;

b) bunuri proprii care rdm6n in proprietatea concesionarului.
Cap.X l'OR'l'A MAJORA

Art.ll Nici una dintre pirlile semnatare ale prezentului contract de concesiune nu va fi
rdspunzdtoare pentru neexecutarea in tennen qi /sau in mod corespunzdtor, total sau parfial
a oricdrei dintre obligaliile ce-i revin, in baza prcz.entulu i contract, dacd ncexecutarea
obligaliilor respective a lbst cauzatd de un eveniment irnprevizibil la data incheierii
contractului, ale cdrei consecinfe sunt dc neinldturat de cdtre parlea ce-l invocd (rdzboi'
calamit6li naturale).

Art.l2. Partea care invocd fbr{a rnajord va notifica celeilalte pdr1i, atdt aparilia, cdt gi
incetarea evenimentului, in termen de maxim 30 zile. t,ipsa notificdlii evenimentului
decade parlea care invoci fbrfa majord din dreptul de a fi exoneratd de rispundere.

Oap.Xl. l , I ' I ' IGlt

Art.13 ( 1 ) Solulionarea l i t igi i lor de orice fel ce
contract de concesiune se realiz,eaz,ra potrivit
nr'. 5 5 112001.cu tnodif i  cari le ulterioare.

decurg din executarea prezentului
L,egi i  conteciosu lui adm inistrativ

t : ; : t n r l  f )  l ) r , c :  T r t r r  t  ( ) \ l l l A ( ' T  C ( ) N ( ' l : S I l  ) ' l t  \ i . l l , \ S 1  i t O I l - l  t i l l l i ( ) R G I I I : "  d o c ' 1 0  1 l ' 0 1



(2) In caz de neplatd a 2 rate semestriale, consecutive, de cdtre concesionar,
contractul se considerd desfiinfat de drept, llri somatie, punere in intdrziere gi cerere de
chemare in judecatd (pact comisoriu grad IV), primdria craiova avdnd dreptul s6
dezafecteze terenul concesionat ocupat de investiliile realizate qi s6 dispunb udu."."o
acestura in starea inigial6,pe cheltuiala exclusivd a concesionarului indiferent cine
L' ealizeazd, opera{iunea de dezafectare.

Cap.XII DISPOZITII FINALE

Art'14 Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 (doud) exemplarc originale,
cAte unul pentl'u flecare partc in contract.

lJ ndtoarele documente f-ac parte integlantd din prezentul contract de conccsi1rne:
- Hotdrdrile consiliului L.ocal nr.49812006, t0s12007,52512001 Ei 60612007.
- Procesul Verbal de negociere nr.3428231200j
- Raportul de evaluare a terenului concesionat intocmit de sC"INCl pRotlv"sRl,

(lraiova . Aueust 2007.

COIVCEDEATT

CONSTLIUL LOCAL AL MT]NICIPIT]LUI

'  SIi(lRl,l ' l 'A R,
Nicoleta Miulescu

Dircctor E re
ec. Nicola

Vizat pentru legal i tate
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i ' { O M A N I A
JUDETIJL DOLJ

Ob'6i/illA

pRI IvIAIIIA MU N ICI PI U LUI CIRAIoVA

A L . '  T O R I Z A T I E  D E  C O N S T R U I R E
Nr lh g 3 din A_J,Og . ,(po g

PRIMAR
DIN

Craiova

cod pogtal 1100

et. ap. 2

LJrrnare cereri i arjresate de (1). Arbastroiu Gheorghe
cu domici l iu l  (2) /  sediur in judetur Do, j .  municiprur/oragur/comuna
satul

sectorul

n r  14  b l .  H36

e-mail

sc. 1
Str. GEORG|-: BREAZU

telefonifax

in conformitate cu prevederi le Legi i  nr S0/1991,rnodif icari le si completari le ulterioare, se

inregistrata ra nr 130769 din 16.09.200g

privind autorizarea executi{rii lucrarilor de constructii, cu

( 3 ) C o n s t r u i r e c a f e b a r s i t e r a s a c u ^ c a r a c t e , @ a a m p | a s a r i i d e 1 5 a n j
( S c  =  S d  =  4 8 , 7 0  m p ; S u  =  4 4 , g 2 m p  )  

r  - .  - - - - - - '  -  - - - o -

;ff:,[::1",*:ll";:-l'i:,lffi,m"tiiii',rundatie rip pratrorma betonata , acoperis tip sarpanta
CONDITI I  :
constrr:ctie avand caracter provizoriu ,realizata din tamplarie pvc si geam termopan,amplasata pe durata de 15 ani ,  pana la data de 15.01 .zozl,mentionata in contractul deconcesiune nr '  293 t15 '01 '2008 incheiatcu P.y.c ,pesuprafata ment ionata in  contractur  deconcesiune ' respec-tiv de 50,(10 mp. constructia va'fi desfiintata prin grija beneficiarului intermen de 30 de zi le-de la sesizarea in scris a Directiei oe uroanism oin F.rrn.c. in functie denecesitatife urbanistice ate:zonei. stationarea mijloacelor de transport folosite pentruaprovizionare nu va afecta circulat ia pietonara si rut iera din zona .
sa transmita tr imestr ial stadiut executari i  lucrari lor autorizate, ut i l izand formularul anexat.

Pe irno[r i lul  -  teren si/sau constrr,ct i i  -  si tuat in judetur Dorj
rnuntctptul/oragul/comuna Craiova

cod pogtal t tOO
Str. TRAIAN LALESCU rlr

cartea funciara (4) /  Figa bu'urui imobir sau nr. cadastrar
In valoare (5) de 16.807,00 lei

(j
In baza proiectului pentru autorizarea executarii luc,rarrior de
eiaborat  de B. t .A.  -Arh.  D.  Subasu OAR 41g$ cu sediul in judetul Dolj

EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

satul

A U T O R I Z E A Z A :

sectorul

scb l et

' !u l lctplul iorasui/comuna Craiova

Str. CARACAL

sectorut/sAI!l_

b l  29

ap

coristruire (pAC) (6) 17 t 2007

qgg_p_Qltal 1100

a p  1 9

FP-41-O2verD4 pag. 1
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: 

A.
DOCUMENTATIA TEHNICA PAC / PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - IMPREUNA CU AVIZELE SI 

ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. 

Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) - 
constituie contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

B.
TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in 

care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. 

C.
DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 12 luni calculata de la data inceperii efective a lucrarilor 

(anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de 
executie a ucrarilor autorizate. 

D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 

1.
Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea ntiintarii conform formularului anexat 

autorizatiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locaie ernitente a 
autorizatiei. 
2.

Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintaril conform formularului anexat 
autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu dovada 
achitarii cclei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate. 
3.

Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre 
neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor. 
4.

ln cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau scuiptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa 
sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, 
precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national. 
5.

Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, 
potrivit normelor generale si locale. 

Sa transporte la 	 materialele car; ,  nu se pot recupE,:a sa,u valcrifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. 
7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de 	zile de a terminarea efectiva a lucrarilor. 

La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizib+1 Panoul de identificare a investitiei. 
9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Piacuta de identificare a investitiei". 
10.

ln situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa sollcite prelungirea valabilitatii 
acesteia,.cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii ;-:•torizatiei de construire / desfiintare 
(inclusiv durata de executie a lucrarilor). 
11.

Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, 
potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei. 

12Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impuneri;, la organele financiare teritoriale 
nitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data 
ermenului de valabilitate a autorizatiei de construire / desfiintare (inclusiv durata de executie a 

!ucr 
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Taxa de autorizare in valoare de 	360,00 	lei a fost achitată  conform 

Arh. Mirc 	 su 

chitantei nr. 	 din 	 f24)02 
Prezenta autorizatie a fost transmisă  solicitantului direct/prin p a fa data de 	/0 , wo insotită  de 
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ua urmare a cerer i i  adresate de (1)  ALBASTROIU GHEORGHE

u',ir = 
"" "- -.- 

tt*t--- tli;a;;ii;?i r;"1;' "?r,"#oa '"J:i"Y;?ilr,no,o-

in conformitate cu prevederi le Legi i  nr. 50 I 1gg'1, privind autorrzarea executdri i  lucrdri lor de construc{ir ,publ rcata,  cu modi f icar i le  g i  completar i le  u l ter roare.

S E  A U T O R I Z E A Z A :
executarea lucr i r i lor  de construire pentru:

MODERNiZARE e  CNSTRUCTIE PROVIZOR!E $ i  SCt i |MBARE DE DESTTNATTE Di t i  CAFE BAR ?NMAGAzf N ALIM.ENTAR(Sc=Sd=48,70mp; Su=44,82mp; siste;;;;;;;i i l i i""datii ptaca b.a..structura metal ica, acoperis-sarpanta, invel i toare carton bitumat culoare maro)CONDITI I :
construclia va 9y-e1 c-aracter provizoriu, amplasarea constructiei va fi pe durata contractului deconcesiune nr.293lz00g emis de primir ia Municipiurui craiova.
constructia se va amplasa conform planutui Oe situafie cadastra I vizatspreneschimbare'construcfia va avea caracter provizoriu 9i se va desfiinfa prin grija gi pe chettuialabeneficiarului in termenul previzut in notificarea primiti din partea p.rvl.c. in func{ie de necesiti{iteurbanist ice ale zonei, fari  a sol ici ta despdguoir i .dtagonarea mij loacelor de transport folosite pentruaprovizionare nu va afecta circulat ia rut ieri  gi pietonala din zona. Activi tatea se va desfasura numaiin  inc inta spat iu lu i .  :
Se vor respecta avizele, acorduri le 9i documentatla tehnici vizata spre neschirnbare.

-pe irnobilui - teren -.si constructi i  - situat in iudetur

-  I  nr .  cadasrra l
'  

entat ie i  tehrnice -  D.T. pentru autor izarea executar i  lucrar i lor  de construrre (D.T.A.C +
- r n  D a z a  d o c u m r

DTc E ) ,  respect ivdesf i in tarea const ruc t i i lo r (DTA D)nr .  13t2014 d in

-i--L*"|.i,o"f-Yfi'+io.lIrJv'9;F'D;;,k,..o,-u,.^,,!'*;",a'..l,;,.;,'n?i.."J
SemiiiL,]r.i, inscrisTnT;biou|i 'rit ion'i]i inin.'te.iiroiJ,'n
roiri3rrnitate cu prevederile Legii nr 184t2001 privind organi2Jiea ii l ie',cii irel-ffti;;eru;;iniieir. 

': r 'r
'?a:c  rca id,  a f la t  in  evrdenta F i l ia le i  ter i tor ja le  Ol tenia a Ordinrr lu i  Arh i tect i ior  drn Rornania.

sattt l  ,  sectorul
inteiseiii i strazii Deiiobiii i cu-rrii in

Lalescu
r l : : r i oa  f r  ' . , . ; - . -v - _ i l  ' , U 6  l u t  t r , t d t d  ,  . ,  ,  , , s a  D u n u l u t  i m o b "
- r r r n r i r i  ? n  , , r r ^ ^ ,  

9 a  b u n u l u i  i m o b r r
-  u u , c ,  I  r r  v c r u d i e  ( 5 )  d e  1 5 0 0  l e i

ii,:\.:--:.:: -*.:-,-:':=8tr1,]4frf, 
@ci'if,

l sERf +:'iditr$#.-s-***.-- -- -,
r$Fi;ffif.;*il.1" sn"rii ii{Ai L; i I':



EU.PR]V-IRF LA AI,ITORIZ,AREA EXECUT'ARII I-UCR,AR.]LOR SE FAC URMATOARE]-E*:
r f<trutzARt:
A. Docunrenta{ia tehnic: - D.T. (D.T.A.C. + D.T.0.E, sau D.T.A.D) - vizatd spre neschimbare -, ir-npreuni
cu toate avizele 9i acordurile oblinute, pfeourn $i punctul de vedere/actul administrativ ai autortegj
competente pentru protectia mediului, face parte integranti din prezenta autorizatie.

Nerespeciarea intocmar a documentafiei tehnice - D,T. vrzatd spre nesCnimOare f rncf usrv a av'zef66 I
acorciuri ior obtinute) consti tuie infract iune sau contravenfie, dupd caz, in temeiul prevederi lor art.  24 al in. (1),

respect iv  a ie ar i ,  26 a l in .  (1)d in Legea nr .  50/1991 pr iv ind autor izarea execut i r i i  lucrar i lorde construct i i ,
republicata.

In conformrtate cu prevederile art. 7 ahn (15)-(15^'1)din Legea n-SO-f OSf g' cu respectarea tegrstalrei
pentru aplicarea Directivei Consil iLrlui 85/.3.37|CEtr / l l irecriva rt l) plvlnd evaiuai-ea efecteloi- ai.-, i ;mitoi-
proiecte publ ice gi private asupra mediului,  in si tuafia in care in t impul executdri i  lucrdri lor gi numai in

perioada de valabi l i tate a autorizafiei de construire survin modif icir i  de temd privind lucrdri le de constructi i
rr irnrizara nlre conciuc ia necesi iatea modif icir i i  acestora, t i tularul are obl igal ia de a sol ici ta o noudr e q t v t  v q

autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:
1. se anun{e data inceperi' lucrerilor autorizate, prin trimiterea ingtiintarii conform formularului anexat
auiorizaliei (formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitentA a autorizatiei;
2. sd anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiinterii conform formularului anexat
autorizatiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial in construciii, impreuni cu dovada achitdrii cotei
legale de 0,1 % din valoarea autorizata a lucr5rilor de constructii gi instalatii aferente acestora,
3. se anunte data flnalizerii lucrerilor autorizate, prin trrmiterea ingiiintani conform formularrtr, 

"n.*"tautoiizatiei (forrnularul-model F.15) la Inspectoratul teriiorial tn consiructji, odate cu convocarea comisiei de
receptre;
4. s5 pdstreze pe gantier, in perfecta stare, autorizatia de construire gi documentatia tehnic5 - D.T.
(D.T.A.C+D.T.O. E./D.T.A.D.) vizata spre neschlmbare. impreun; cu Proiectul Tehnic - p. Th gi detajjiie de
exeoutie pentru realizarea lucrerilor de construc\ii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organetor oe
cont!'ol, potrivit legii, pe toatS durata executerii lucrerilor,
5. ln cazul in care, pe parcursul executirii lucririlor, se descoper5 vestigii arheologice (fragmente de zidun,
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), se
slsteze executarea lucrErilor, sd ia mdsuri de paze gi de protect'e Si se anunte imediat emitentul autorizatiei,
precum gi Direcf ia judeteand pentru culturd, culte gi patr imoniu;
6. sa respecte condif i le impuse de ut i l izarea gi protelarea domeniului publ ic, precum
potrivi t  normelor generale $i locale;
7. sA transporte la Nu este cazul materialele care nu
valorifica rimase iilim;;iffii#ii-iu;iliio; A; CoiltirCiii;" 

-

B. se desfiinteze constructiile provizorii de gantjer in ieimen de ".. 
- .. zlle de la termjnarea efectjve a lucrdrilor;

9. la inceperea execuliei lucrdrilor, se monteze la loc vizibil "Panoul de ideniificare a investitjei"(vezr anexa
nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuliei lucririlor, se monteze "placula de identificare a investitiei,,;
11. in situatia nefinaliz;rii lucrerilor in termenul prevdzut de autorizalie, sd solicite prelungirea valabilitetii
acesteia, cu cei putjn 15 zile inarntea termenului de expirare a valabilitatij autorizatiei de construire/desfiiniare
(inclusiv durata de execulie a lucrerilor);
12.se prezinte "Cerlificatul de performantd energetice a clSdirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor,
13. sd solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupi efectuarea receptiei Ia tefminarea lucrerilor sau
inajnte de punerea in func{iune a cledirjlor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendju ;
14. sd regu{arizeze tiaxa de autorizaTe ce revine emitsntului, precum gi celelalte obligatii de platd ce ii i-evin,
potrivit legii, ca urmare a realizerii investjliei;
15. se dec are construclijle proprietate particulare realizaier in vederea impunerij, la organele financiare
lei"ltoriaie sau ia unitdljle subordonate acestora, dupe termiBarea lor completi gi nu mai tarziu de 1S zile de la
data explrerli termenului de valabilitate a autorizatiei de consiruirei desfiinlare (jnclusiv duraia de executie a
ucrer i lor) .
C Duraia de executie a lucririior este de _.1,2 L-llni calculati de la clata inceperii efective a lLtcrerilor
(anuniaia in prealabil), sltuatie in care penoiOJ Oe'vilabititate a autorizatiej se exiinde pe inireaoa durata de
executre a lucrdrilor autorizate.

Ei de protec[ ie  a mediu lu i ,

se pot recupera sau

IT-ITOCMiT
Mireil Cosrnin Matei

l i \ -  r '

/.,! ,j;'
rP-afi-ft?, r;ar fl4



7,7  d-
ernyienifl de valabjiftate al autorizatiei este de 12 Luni de la data emiterii, interval 

	in care ebuie începute lucră rile de executie autorizate. 

PRIMAR, 
TAR, LIa Oiguta Va ş.pescu 

	

Nic , 	Ilulescu 

	

AS 	T ŞEF, 

	

Gab 	iereanu 

Taxa de autorizare în valoare de 	390 	- lei, a fost achitată  conform 
,.. 	 --->  '‘.- , E-0 t. Y 

Prezenta autoriza ţie a fost transmis ă  solicitantului 	DIRECT 	la data dek.0 C 	( 

	

' 	' mso ţ ită  de _ L ...  exemplar(e) din documenta ţ ia tehnică  -D.T., impreun ă  cu avizeie ş i acordurile ob ţinute, vizate spre neschimbare. 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind •utorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

se prelungeşte valabilitatea 
Autorizafiei de construire 

de la data de 	 pân ă  la data de 

După  această  dată , o nouă  prelungire a valabilita ţii nu este posibilă , solicitantul urmând s ă  ob ţină , in condi ţ iile o altă  autoriza ţie de construire. 

PRIMAR, 
Ar-, 

1 /-iN. 

ARHITECT ŞEF, 

Data prelungirii valabilită tii 
Achitat taxa de: 	 lei, conform Chitantei nr. 
Transmis solicitantului la data de 	 DIRECT . 

din 

AUT.OPAZATII iN CONSTR,, ;t; 
0;311MERE AViZE 

C 	 I 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Denumirea lucrăni, descrierea concis ă  a lucrănlor autorizte, precum ş i alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D. 
(4) Se completează  cu datele extrase din Cartea funciar ă  sau din Fi şa bunului imobil, dup ă  caz (5) Valoarea lucrarilor, deciarată  de solicitant, înscris ă  în cererea de autorizare, calculat ă  in functie de supratata construita desfăşurată  a constructiilor ori valoarea lucr ănlor de constructii ş i instalatii aferente ă in avizul general al investitiei 

identificare. 
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. ş i data eiaboră rii documentatiei, precum ş i ce,leialte elemente de 

ŞEF SERVICIU 
NTOCMIT Mariana Liiiana Fugaru 

Mirel Cng.A4i-;-!  iviate ş  
' 

, r 01 
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./)"
/l'

ANEXA NR.2

APROB

admiterea/recph6;sa

t) , .INVESTITOR

AI/ br;:sl^oE,r/ C; h<'ct ril) r
PROCES- VERBAL DE RECEPTIE

la terminarea lucrarilor
nr. . k.?.e /."?.... din .;,.1,,.Q9,. lq.il0

l'Imobilul care face obiecfur investitiei se-identifica dupa cum trrneazai- adresa administrativa ...tnl.erp*lia..:elnr!.*i'...aeite&ictt..*..!...'F.rrrn../u.1"" u
- numar cadastral/numar topograp'hic , .. . ..: .. ... .. . .
-numarcartefuncia{a , . . . . - . . . . . . . . , . .  qgg
2. Lucrarile au-fost execut ate nbgp AytgrSzraliei de Construi ," *../iJ.1. -eriberata ae.'tt-1(..radata de .i&.';!t,ii'E",,uiuu'io," o*u;;;;;.'.? 

'i.'.,tg 
z'o s'- --"*"o?:)ii:2;ii5"

de la data ./l,.d.oJ. .Jd.l.E,..pana la

4. Au mai fost prezenti: :(nume si prenume, calitatea, semnatura)



6.2. Nu au fost remediate aspecteleconsemnate in procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptive la terminarea lucrarilor, inclusive cele rezultate in unna
expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor,
masuratorilor si altor teste solicitate, in tennenul de remediere, cuprinpe in lista din
anexa m. I la prezentul proces-verbal. A/", erfu al*u I
6'3' Nu au fost frnalizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii illssndiilor,
cuprinse in lista din anexa nr. 2laprezantvlproces-verbal. A/u e;b a.,tv i
6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul pro""r-rr"ibul prezinta vicii
care pot fi inlaturate si care prin natural lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor
cerinte firndam entale, caz in care se impun expertize tehnic4 reproiectari, refaceri de
lucrari si altele.
6.5. valoarea frnala a lucrarilor executate este de .;.....12.c\e....:.:.:.tei(cu si fara TVA)
6.6. Periada de garantie ..........1&t*..
6.7.Alte constatari, inclusive ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a
putut examina nemijlocit constructi4 se constata ca lucrarile nu respecta autonzatia dr
construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis
autoizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in constuctii-I.s.c., al
Directiilor judetene pentru Cultura sau al Inspectoratelor judetene pentru situatii de

7 .In urma constatarilor facute, comisia de receptive decide:
E Admiterea receptiei la terminareaqlucrarilor
n Respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. comisia de receptie motiveaza decizialuataprin:
. .  ( t , l  l -  i  ,  L  4  

/  t
. .{.l.si.{l^/.*, . .r'lr. . . .c)n:lk,,,.i/, (. . . ez,, ftrZT. .r/.eu./:*^.[. . i,l. . . a
4.,C.. o.n. ...h,.l.S /,Le.p.$....si...d e :..nt:,.. J].g.?t./.e a.t. i

6oo



Comisia de receptie 

Presedinte 
I 

NciL)  
• • 

z_ 
0c./ f17/ 

Alti participant: 

Seer- 

Proiectant 

)7  .0.)1 s ,Pă  

Executant: 

4-1 ,- ,v, & r,. , #,, a. e. c_ e,..,,- 
i ., 	„  --, 
, ld 	 -I,  

i. ,..4 ..,,:til . (. >:1, . :-M .A--4.;.,:i.ş.■:!:1  .. -.,, . /3.1.,,,,n..., ţ, .',.k ...6v. ,:).k;  
-e-{  -«,) ‘."'t' 4434  ''--(:) ; I) 'r5 C. ■ 1S c)■ iS*‘:,Ntk., .€ r)/ (,Arir,,  .`)/1'7  c,,t1,,, ilA--ie 

10. Prezentul proces-verbal, contine 	2 	file si 	 
numerotate, cu un total de 	(2 	file, a fost incheiat azi °,2  -  98, 269.(2  in 

exemplare. 

11. Alte mentiuni 	  

Membri: 

CRAIOVA 
in-oonstrucţii,.01.1ţirs.:re.kize ,  Taxe 

.•••• 	(.2 	
Re pzen ţant, 

.73e/  

(.3 

9. Comisia de receptive recomanda luarea urmat9arelor miasuri: 
A .A. ,-71-k;Qi 7,1  1 i.,PIA cl e - iii E' .' •":.. i ' i , IC ŞE o ,;_:.) X, c_3 ?"9 =',   , 

t*5  (Q41 .,,kitC■ 
:9/7 g; ane e 

• 
•••••• 

Z*9 3'3 
OCIEMS/IIN3LAJOCI 
OZ000 

:I1N3 r. 
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Ahlffll oficiut de Cadastru si Publicitate lmobiliare DOL,
r,lliiiji;iljj.li Biroul de Cadastru 9i Publicitate tmobiliari Craiova

Dosarul  nr.  209793 /  08-11-2018
INCHEIERE Nr.  2O9793

Regist rator :  MIHAI LUNGOCI ASiStCNtI  MARILENA NEDELCU

Asupra cerer i i  introduse de CONSILIUL LOCAL MUNICIPIU QRAIOVA domici l iat  in Romania,
Jud. DOLJ, Loc. Craiova, Str .  A. l .Cuza, Nr.  Postal  7 pr iv ind Pr ima inregistrare a imobi le lor/uni tat i lor
ind iv idua le  (u . i . )  in  car tea func iara ,  in  baza:
-Acr Administrativ nr.autorizatia de construire nr. L499129-09-2008 emis de Prilmaria Mun Craiova;
-Act Administrat iv nr.Cert i f icat  nr.  340/02-11-2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIoVA;
-Act  Admin is t ra t iv  nr .proces verba l  de recept ie  nr .  1220L2123-08-2018 ern is  de Pr imar ia  Mun
Cra  i ova ;
-Act Administrativ nr.HCL nr. 522130-09-2007 emis de Consil iul Local al Mun. C,raiova, anexa 1A;
-Act Administrativ nr.L8L49-referat de legalitate/L3-1L-2007 emis de lnstritutia Prefectului Dolj;
-Act Administrativ nr.contract de concesiune nr. 2931L4-O1-2008 emis de Prlmaria Mun Craiova,
-Act Administrativ nr.autorizatia de construire nr. 1299126-LO-2014 emis de Primaria Mun Craiova;

f i ind  indep l in i te  cond i t i i le  prevazute  la  ar t .29 d in  Legea cadast ru lu i  s i  a  pu l r l i c i ta t i i  imobi l ia re  nr .
711996, republ icata,  cu modif icar i le s i  completar i le ul ter ioare, tar i fu l  achi tat  in suma de 180 lei ,  cu
documentu l  de p la ta :

pentru servir: iul avand codul zLL,242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente l; l  inscriere

DISPUNE
Admiterea cereri i cu privire la:
-  imobi lu l  cu nr.  cadastral  233180
-  se in tabu leaza dreptu l  de CONCESIUNE pe o  per ioada de 15 an i ,  incepand cu data  de 15.01.2008
pana la  data  de 15.01- .2023 asupra A. l "  in  favoarea ALBASTROIU GHEORGHE, ALBASTROIU
cEORGETA,  sub  8 .3  d in  ca r tea  func ia ra  2331-80  UAT Cra iova ;
-  se intabulr :aza dreptul  de PROPRIETATE construct ie provizor ie mod dobandire construire in cota
de 1 /1  asupra A1.1  in  favoarea ALBASTROIU GHEORGHE, ALBASTROIU GEORGETA,  sub 8 .4  d in
cartea funciara 2331-80 UAT Craiova;
-  se intabuleaza dreptul  de PROPRIETATE mod dobandire lege in cota de 1/1 asupra A.1 in fdVGu, co
MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIUL PRIVAT,  sub 8 .1  d in  car tea  func ia ra  233L80 UAT Cra iova ;
-  s e  i n t a b u l e a z a  d r e p t u l  d e  A D M I N I S T R A R E  a s u p r a  A . 1  i n  f a v o a r e a  ( : O N S l L l U L  L O C A L  A L
M U N I C I P I U L U I  C R A I O V A ,  s u b  9 . 2  d i n  c a r t e a  f u n c i a r a  2 3 3 L 8 0  U A T  C r a i o v a ;

Prezenta $e va comunica pirt i lor:
MUN ICIPIUL CRAIOVA DOMENIUL PRIVAT
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
CONSILIUL.  LOCAL MUNICIPIU CRAIOVA
SOSS VIRGIL

* )  Cu  d rep t  de  reexaminare  in  te rmen de  \5  z i l e  de  la  comun ica re ,  ca re  se  depune  la  B i rou l  de

Cadastru s i  publ ic i ta te lmobi l iara Cra iova,  se inscr ie  in  car tea funciara s i  s ,e so lut ioneaza de catre

reg is t ratoru l -sef

Documentut contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2007. Pagina 7 din 2



Inchelere Nr. 209793 / 08..11-2018 Data solu ţ ionă rii, 	 R gitratori,/ 	 Asistent Registrator, 
4-" 06-12-2018 	

UNOOCI 	 MARILENA NEDELCU 

(par 	 _.) 	..,..... 	 (parafa si semn'ă  
.7.---0  *) Cu excepţia situaţillor prevăzute la Art. 62 alin.i ,..111S.R1s4p1.4.?‘  ntul de avizare, recep ţie şi in. eviden ţele de cadastru şi carte funciară, aprobati 9#0DG N/"...,,7Q02014. 

- 
.•' -..1. ,-! ! vhcw 3  2 , ,-  ;:, ) 

--,,,....... 	._,.._. 	......„-- / ,■,\6),", -1 i 3  I "h?. 0 '' ‘ •,>2,/ / 

Documentul con ţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 	 Pagina 2 din 2 
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Oficiul de Cadastru gi
Biroul de Cadastru 51

Publicitate lmobil iard DOLJ
Publicitate lmobil iari Craiova

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 2331g0 Craiova

1-Vr. ceiele 209793
Ziua 08
Ltil tl.
Anul  2OlB

TEREN In t rav i lan
A. Partea l. Descrierea imobilului

Adresa:
::: "f::::y3frlll?1,!uj9_r5y, 

Nr. 164, Jud. Dolj, fosr rraian Latescu nr.3fost C rt Ro t n foT

2) ALBASTROIU GEORGETA

l e g a l i t a t e ,  d i n  1 3 L) .12007
pnn ge, cota actuala

I
T

I

\

B. Partea l l . proprietari gi acte

,  O l n 3OlO9l2OO7 emis
d in  02 /1 l l z }L l emis  de

de Consiiu l  Loca l  a Mun. Craiova,-anExa 1A; Act340,
d e
A

PRIMARIA
e m i s  d e

B 3

iAc t Administrat iv nr.  contract  de concesiune nr.  293, din l4l0ll20}8 emis de primaria Mun Craiovqntabulare,drept o penoada ant ,  Incepand cu A1data  de  15 .01 .2009 pana la  da ta 5 .0L .2023
1) ALBASTROIU GHEORCTIE
2) ALBASTROIU GEORGETA

rc tPtu I  CRAIOVA; ct

lAdministrativ nr. proces verbal oe reiepii" ;;. L22oL2, din 23/08 l2org emis delAdminist lat iv nr. iutorizatia drG-
l

Primar ia
Primaria

M u n  C r a i o v a ;
Mun Cra iova ;

Ac t
Act

r ia  M Cra iova :

C. Partea I t .  sARClNl

ilil ilil rfi tilil|m tm iliir frllnl r[ffi mm ru |il
100064l 120I0

MUNICIP IULUI  CRATOVA;  Ac t
l n s t r i t u t i A  p r e f e c t u l u i  D o l i ;

A1
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Construcgi i

Nr cadastral
Nr. Observatii / Reterinte

Loc. Lralova, Str Traian LalesEuffi
16f, ]u_d. Dolj, fost Traian t_atescJ ni.:.
. fost Cart Rovine, fosta zona fiaian-
Lalescu-str. Dezrobirii, fost inter;e;tia

biri i eu str. Traian

niveluri:1; An conttff iv ! ' u r  r . r ,  , . r r  L U l t s L r  u t l e : z u I d ;  > .  C O n S t f U t t a  l a  S O I : 4 9mP; S. construi ta desfasurata:49 mp; C I  _ construct ieprov izor ie  magazin  a l imentar

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate gi alte drepturi reale
20s7e3 /o&nU?fml

1)  MUNtc tP tu
Intabulare,  drept de ADMINISTRARE
1 )  C O N S | L | U L

ntabulare, dreFt dETFFR ATEconstru , dobandit prinonstruire,  cota actuala

I nsc r i e r i  p r i v i nd dezmembrimintele dreptului de proprietate,
$ie Si sarcinireale de gara

N U  S U N T

protejate de prevederile Legii Nr. 677/200J.
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AnexaTE
Carte Funciard Nr.
r La-E;;[ea i

2 3 3 7 8 0 C o m u n,e!p-Z,N! u n i r,,Teren

* Srp.aafa este

?ra,t! rlre,riteare ta teren

segmentelor
ute din proieclie in plan.

Nr
Crt

CategorlJ
folosin!d

Intra
vifan

supraEE-
-  (mp) 

-
Tarfa Parcef i Nr. topo Observafi i / Referinte

1 curtl-
-co!structii

DA 5 0

D:r a 3srs r t fodr€  la  cons I
Crt I  Num6r

--

233180_c1

1 Destinali-

#
administrative si ,sociaf culturale I

Supraf. (rp)
-___

49

Situa[ie
jur id icd

Cu actel

A 1 . 1 Observalii / Referinte

. " ";i;,;;f' ";,;;;'.T:'ilS;t?,,ru, ; 5" i;I
t -

ff!-eime Sesmente
l) Vatorile linginriior

^ 
punct

rnceput

S]|nt  a l r+ i -

Punct
sfdrSitI L'm

8  1 8 9

6.125t

-  8 .121

1 2
2 3
3 4
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Asistent Registrator, 

MARILENA NEDELCU 

(parafa şi semnâtura) I  
Referent, 

(Parafa şi'srdir~ 
' 

Carte Funciară  Nr. 2 	 • 
Punct 	Punct 	 Lungime segment inceput 	sfarş it 	 (... (m) 

** Ltinnimii.,. 	,...................-.__ _ 	. 	• 	_ 	- 
4 	1 	 6.074 

SUnt  e ermina e În planul de proiecţie Stereo 70 ş i sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este format ă  din segmente cumulate ce sunt mai mici decât vaioarea 1 milimetru. 

Certific c ă  prezentul extras corespunde cu pozi ţiile in vigoare din cartea funciar ă  originală , păstraU de acest birou. 
Prezentul extras de carte funciar ă-  este valabil la autentificarea de c ă tre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa ţ iile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliar ă  cu codul nr. 211, 242. 

Data solu ţ ionă rii, 

06-12-2018 

Data eliberă rii, 
/ 	/ 

Document care con ţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 	 Pagina 3 din 3 
epay.ancpi.ro  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

Si,tom clo Mana9,, rnent al GaIttatii 

Corfificat 

ISO 9001 
Certificat 9866 C 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urm ărire Contrăcte, Agenţi Economici 
Nr.85698/45,  a 6, 2018 

Către, 
Albăstroiu Gheorghe 

Ca răspuns la adresa dumneavoastr ă  inregistrată  la Primăria Municipiului 
Craiova sub numărul de mai sus, prin care solicita ţi acordul prealabil privind cedarea 
contractului de concesiune nr.293/2008, ce are ca obiect terenul in suprafa ţă  de 50,0 
mp situat in Craiova, cartier Rovine, intersec ţia străzii Traian Lalescu cu str. 
Dezrobirii, incheiat intre Consiuliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu 
Gheorghe, vă  aducem la cuno ştinţă  următoarele: 

- conform prevederilor art.10 alin.(3) din contractul de concesiune mai sus 
precizat, cedarea obiectului concesiunii c ătre terţi, se face numai cu aprobarea 
prealabilă  a concedentului in condi ţiile legii, respectiv cu aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, căruia i se va inainta propunerea de cedare/preluare a 
contractului de concesiune nr.293/2008. 

-astfel, pentru a supune cererea dumneavoastr ă  spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, este necesar s ă  perfectaţi actele notariale (de dona ţie, de 
vânzare — cump ărare, etc.) pentru construc ţia aflată  pe terenul concesionat şi să  le 
depuneţi la Primăria Craiova. 

Totodată  o altă  condi ţie pentru a supune aprob ării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova cesiunea contractului de concesiune nr.293/2008, este necesar 
să  achitaţi la zi redeven ţa datorată  în legătură  cu acesta. Din eviden ţele noastre 
rezultă  că  mai aveţi de achitat redeven ţa aferentă  anului 2016 în sumă  de 7.679,50 lei 
+ redevenţa aferentă  anului 2017 in sumă  de 10.434,0 lei + redevenţa aferentă  
sem.I/2018 în sumă  de 5.390,0 lei, la cgre se adaugă  majorările de intârziere calculate 
la data pl ăţii efective. 

Cristi 
Dir! 

Lt-  v 
k 



• 

Pt-C 

, 

„4‹..;--z,L,CA-A21 	 "L( 

f  

,n, s1 	,c.{ 

, 

5-) )--(..A 	 Ek 

, 

- I t-) 	 „4-  

' L 	 (.1 	/ ,ţ" 

/.1 ,(.2 	61 - C 	S 	 lk I 	Z_ 

— 
	 f 	 'I h 

C,‘ 
	 / 	 < 	C 	Cl 	--- 

4.7) 
	 i 	

C‘.,2 

 

C .< n/ic,t,c_ 	' 
4 

- 

1 

'&1  t? cc.t. 	 a 7A; 

 

c 	 A-L ( 	 iLĂ  

L(. 

/.)71 •  t' 

Y\,(/  r°4L' Lt 	 • 

• 1-1 	• 	 42" 	/  

I (.7 

( /9 



CONTRACT DE VÂNZARE 

Intre subsemna ţ ii: 
1. Albăstroiu Gheorghe, cnp 	 ş i Albăstroiu Georgeta, cnp 

domiciliaţi in mun.1 
jud. Dolj, in calitate de vânză tori ş i 

2. Firma RIMAGA SRL, cu sediul 1n mun 
jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare 25113412, nr. de ordine la 

Kegistrui L,omerwiui sub nr. J 16/226/2009, reprezentat ă  prin asociat unic ş i 
administrator domnul Marian Costel-lrinel, cnp domiciliat 1n mun. 

jud. Dolj, in calitate de 
cumpă rătoare, 

a intervenit prezentul contract de vânzare 1n urm ătoarele condi ţii: 
Subsemna ţ ii Albăstroiu Gheorghe ş i Albăstroiu Georgeta, vindem Firmei 

RIMAGA SRL, reprezentată  prin asociat unic ş i administrator domnul Marian Costel-
lrinel, construc ţia proprietatea noastră , situată  in mun Craiova, str. Traian Lalescu 
nr. 16A (fost Traian Lalescu nr. 3, fost cart. Rovine, fost ă  zona Traian Lalescu-str. 
Dezrobirii, fost intersec ţia str. Dezrobirii cu str. Traian Lalescu), jud. Dolj, zona B, 
compusă  din construc ţia C1 - construc ţie provizorie magazin alimentar, format din 
magazie, două  wc-uri, hol ş i magazin alimentar, avănd o suprafaţă  construită  la sol 
de 49 mp i o suprafa ţă  utilă  de 44,82 mp. 

Construcţia are numărul cadastral 233180-C1 ş i este intabulată  in CF 
nr.233180 a loc. Craiova. 

Menţionăm că , construc ţia C1 se află  edificată  pe un teren intravilan 1n suprafa ţă  
de 50mp, care are nr. cadastral 233180 ş i este intabulat in CF nr. 233180 a loc. Craiova, 
ce nu face obiectul prezentului contract, fiind proprietatea Consiliului Local al mun. 
Craiova, cu care vânzătorii au Incheiat contractul de concesiune nr.293/15.01.2008, 
contract care tirmeaz ă  să  fie cedat ş i preluat de către cumpă rătoare, respectiv Firma 
RIMAGA SRL, de la Consiliul Local al mun. Craiova, conform adresei 
nr.85698/15.06.2018 eliberată  de Primă ria mun. Craiova, Direc ţia Patrimoniu, Serviciul 
Urmă rire Contracte, Agen ţi Economici. 

Subsemna ţ ii Albăstroiu Gheorghe i Albăstroiu Georgeta, declarăm că  am 
edificat construc ţia, 1n baza autoriza ţiilor de construire nr. 1499/2008 ş i nr. 1299/2014 ş i 

a procesului verbal de recep ţie la terminarea lucr ă rilor nr. 122012/2018 toate eliberate de 
Primă ria mun. Craiova. 

Noi, vânzătorii, declarăm pe proprie răspundere sub sanc ţiunile prevăzute de 
art.326 Cod Penal cu privire la declara ţiile neadevărate, că  nu am mai vândut sau 
Instră inat sub orice altă  form ă  altor persoane fizice sau juridice construc ţia ce face 
obiectul prezentului contract, nu este revendicat ă  conform Legii nr.10/2001 i nu face 
obiectul vreunui litigiu pe rol la instan ţele judecătoreş ti. 

Imobilul nu este grevat de scini ş i nu s-au constituit drepturi reale Tn favoarea 
altor persoane, dup ă  cum rezultă  din extrasul de cartea funciar ă  pentru autentificare 
nr.241715/2018 eliberat de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar ă , Dolj, Biroul de 
Cadastru i Publicitate Imobiliar ă  Craiova. 

Pre ţul stabilit de noi p ă rţile contractante este de 48.000 lei (patruzeci ş ioptmiilei), 
pe care noi, vânză torii, 1-am primit integral de la cump ă rătoare, azi data autentific ă rii 
actului, 1n numerar. 

Imobilul are taxele ş i impozitele achitate, dup'ă  cum rezultă  din certificatul de 
atestare fiscal ă  nr. 828939 din data de 20.12.2018 eliberat de Prim ă ria mun. Craiova. 



Noi, v6nzdtorii, declardm pe proprie rdspundere sub sanctiunile previzute de art.326 cod Penal cu privire la declarafiile neadevdrate cd ;; ;;;il' ni.irn fel de datorii taservicii le de utititafi pubtice.
Noi, Albdstroiu Gheorghe 9i Albastroiu 

_Georgeta, declarim cd suntem cdsdtori{iconform cert i f icatului de cisdtorie seria C.4 nr.73816u1976 el iberat de consi l iul  popular
al mun' Craiova, nu am incheiat nici  un fel de conventie matrimonial i  pdni la aceastdg"jel a9a cum reiese din certificatul nr.6289 8512018 emis de Centrul Nationat deAdministrare a Registrelor Nblionale c.N.A.R.N.N. - Infonot eucuref,t ; ' ; ; ;r ; i i f io supusregimului comunitalii legale conform Art. 339 cod civil.

Transmisiunea proprietS{ii cu toate atributele sale gi predarea constructiei,impreund cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberd si neTngrdditd a posesiei,pe care am eliberat-o de toate bunurile mobile ale subsemna[ilor'vanzdtori, se face astizidata autentificdrii contractului.

Noi pa(ile contractante declardm ci suntem de acord ca notaruf pubfic careinstrumenteazd actul sd se ocupe de formalitdli le oe puolicitate imobiliari.lmpozitul asupra venitulu i realizat din transferul proprietdtii imobiliare nu sepldteste de vdnzdtori ,  deoarece prefuf vanzdri i  nu depdgeste suma de 4s0.000 lei,conform ordonanlei de Urgenli a Guvernufui nr. 3 pentru modificarea 9i completareaLegii  nr.22712015 privind Codul Fiscal.
cheltuieli le ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suportate decumpdritoare, in sarcina cdreia se af ld si cheltuiel i le de intabulare.
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sc. 1, ap. 12, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare 25113412, nr. de ordine la Registrul 
Comerţului sub nr. J 16/226/2009, 

in calitate de cumpără toare, 

în 	
care, după  ce au citit actul, au declarat c ă  i-au in ţeles con ţinutul, că  cele cuprinse 

act reprezintă  voin ţa lor, au consim ţ it la autentificarea prezentului inscris ş i au semnat 
unicul exemplar, precum ş i cele - anexe. 

1n temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici i a activit ăţ ii notariale nr. 36/1995,  republicată , cu modifică rile -ulterioare, SE DECLARĂ  AUTENTIC PREZENTUL 
INSCRIS. 

S-a achitat tariful ANCPI in sum ă  de 240 lei prin chitan ţa nr. 475312/2018 pentru 
serviciul de publicitate imobiliară  cu codul nr. 231. 

S-a incasat onorariul cu chitan ţa nr. 3138/2018, inclusiv TVA. 
LS 

NOTAR PUBLIC 
S.S. GĂGEATU ILIE 

L.S. 

Prezentul duplicat s-a intocmit in cinci exemplare, de G ăgeatu Ilie, notar public, 
astăzi, data autentifică rii actului, ş i are apee -aŞ i -forţă  probantă  ca originalul. ,› 

TA 

f 

NunrumviA 
UNIUNEA NAŢIONALĂ  A NOTARILOR PUBLICI SOCIETATEA PROFESIONAL

Ă  NOTARIALĂ  
GĂGEATU ILIE

, GĂGEATU 1LEANA-114ĂDĂLINA "LEXUS" 
LICENŢA 

DE FUNCTIONARE 3438/3021/23.1.2.2013 SEDIUL CRAIOVA, str. Brestei nr. 14-(fost 16) Tel./Fmt. 0251 417994 

ht_IN 

NICHEIERE 1:)? LEGALIZARE COPIE nr. ......... 
luna 	... ziva ..... ....... 

...... ................ , notar public, legalizeazb aceast
ă  copie conforniă  cu inscrisul prezental 

colationat de secretarul/expertul ........... ...... 
	. ... 

nouă , 
aflat *in original, care este ..... 

 inscrisul .. . .. ....... . 	........... 	
......... 

 ................. S-a perceput 
onorariul de ........ 	lei, cu cht 	 t 

coloonat 
Secretatlexpp rt 



Noi, vânză torii, ne declarăm 1n mod expres de acord cu intabularea dreptului de 
proprietate al cump ă rătoarei 1n cartea funciar ă  a terenului ce formeaz ă  obiectul 
prezentului Inscris. 

Noi pă rţile contractante declarăm că  am citit actul ş i suntem de acord cu con ţinutul 
lui. 

Redactat ş i tehnoredactat la Societatea Profesional ă  Notarială  Găgeatu Ilie, 
Găgeatu Ileana-Mădă lina "LEXUS" - str. Brestei, nr. 14 (fost 16), Craiova, azi data 
autentifică rii actului Intr-un exemplar original, un duplicat pentru arhiva biroului notarial, 
un duplicat pentru Biroul de Cadastru ş i Publicitate Imobiliară  ş i trei duplicate s-au 
eliberat pă rţ ilor.. 

VÂNZĂTORI, 	 CUMPĂRĂTOARE, 
Albăstroiu Gheorghe 	 Firma RIMAGA SRL, 

S.S. 	 prin asociat unic ş i administrator 
domnul Marian Costel-lrinel 

S.S. 

Albăstroiu Georgeta 
S.S. 

ROMÂNIA 
UNIUNEA NAŢ IONALĂ  A NOTARILOR PUBLICI 
SOCIETATEA PROFESIONALĂ  NOTARIALĂ  
GĂGEATU ILIE, GĂGEATU ILEANA-MĂDĂLINA "LEXUS" 
LICENŢA DE FUNCŢIONARE 343813021/23.12.2013 
SEDIUL CRAIOVA, str. Brestei nr. 14 (fost 16) 
Tel./Fax. 0251 417994 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2287 
Anul 2018 luna decembrie ziva 21 

in fa ţa mea Găgeatu Ilie notar public, la sediul biroului din mun. Craiova, 
str.Brestei nr. 14 (fost 16), jude ţul Dolj, s-au Drezentat: 

1. Albăstroiu Gheorghe, cnp 	 domiciliat 1n 
jud. Dolj, identificat cu Cl seria I 

liberată  de SPCLEP Crainva 
•• 

domiciliată  1n mun. 
George Breazul nr. 4, bl. H36, sc. 1, ap. 2, jud Dolj, identificat ă  cu Ui seria 

14 eliberată  de SPCLEP Craiova, 
iri udilLate de vânză tori; 
3. Marian Costel-lrinel, cnp 	 _ _ .7, domiciliat in mun. 

jud. Dolj, identificat cu Cl seria 
J elberată  de SPULEF) Uralova, in calitate de asociat unic i administrator 

al Firmei RIMAGA SRL, cu sediul in mun. Craiova, str. Elie Georgescu, nr. 4, bl. D10, 

rt. 
la 

iriţ i 
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Anexa nr. 13 
Model 2016 — ITL 013 

ROMANIA 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

	

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 

	

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro  

www.primariacraiova.ro  

CIŢIMIgfflIPM114741 

Codul de identificare fiscalâ: 4417214 
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE 
Sediul: Str.Calea Bucuresti, Nr.51C 
R.C.F.E.C.A.F. 
Tel. 0251/411111 
Fax. 0251/414237 

Nr. 484557 / data eliberă rii: 05.02.2019 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  PENTRU PERSOANE JURIDICE 
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE 51 ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

ei 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA CRAIOVA 
Pentru instr ă inarea dreptului de proprietate asupra cl ădirilor, terenurilor ş i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instr ă inează  trebuie 

s ă  prezinte certificate de atestare fiscal ă  prin care s ă  se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plat ă  datorate bugetului local al unit ătii administrativ-
teritoriale in a c ă rei raz ă  se afl ă  inregistrat fiscal bunul ce se instraineaz ă . Pentru bunul ce se instraineaz ă , proprietarul bunului trebuie s ă  achite impozitul 
datorat pentru anul in care se instraineaz ă  bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaz ă  impozitul se datoreaz ă  de altă  persoan ă  
decât proprietarul. Actele prin care se instraineaz ă  cl ădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu inc ă lcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea 
nr. 207/2015 privind codul de procedur ă  fiscal ă , cu modificarile ş i complet ă rile ulterioare sunt nule de drept. 

Preciz ăm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate ş i nu confer ă  aceast ă  calitate. 

Alte mentiuni ale organului fiscal local: 	  

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii. 

Pt. Conducatorul organului fiscal 
local, 

CALOTESCU RAMONA EMILIA 

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judec ă tore ş ti/bancari, lichidatori, notari. 
2) Figureaz ă  în evidentele fiscale cu urm ă toarele bunuri.... proprietate-folosint ă  din data 	/alte situatii. 
3)1n cazul în care informatiiie nu au loc în aceast ă  sectiune, organul fiscal local poate elibera o anex ă  la certificatul de atestare fiscal ă , făcând mentiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ă turile ş i ş tampila organului fiscal local. Anexa este valabil ă  doar insotit ă  de certificat. 
*) Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i în format electronic. 

Versiune ProTaxl: Tx12018.12.19 1 	 Tiparit de: CALOTESCU RAMONA EMILIA, 05.02.2019, 13:47:45, pag. 1/1 
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



MINISTERUL JUS TIT IEI 

OFICIUL NAŢ IONAL AL REGISTRULUI C.011/11:ERŢULUf 
OFICIUL REGISTRULU COMERTULUI de pe iânOi ŢRIBUNALUIL 

Adresa: Craiova, Sir. Ilnirii n.126, Cod pc ş.ta. 200323: Teleron: 	0251.,$ - .0.,101; fax: +4 0251.31031 2; 
Wd ■ site: www.onrc.ro ; 	orcdjCiz),dj.parc.ro ;Cod d klentif care Fiscala: 1494209 I; 

CERT1. 1k2AT CCNTA:fAToR 

emis în terneiul art. 11 1  alm. (1) ht. 	din Logea nr. 359 2004 
privind simpfficarea formalit ă tilor la hiregistrarea wrsoant ioi fizke, 

asociatiiior familia le şi peroare1Grjuridicu, InregisJ-arta fi3cal ă  ui acestora, 
precum si la autorizarea func ţ ionă rii persoanel )1 -  juric 

Clb modi1ricri1e ş i cornolct ă rile unerioa,-e, 
eliberat in baza deciarafiei pe propria r ăspundere î egis1iat4 sub 

nr. 57403 din 26.01.2018 

RIMAGA SRL. 
Sediu social: unicipiu1 Craiova, Str. ELIE GEORCESCU, N. 4, Bloc D10 Scara 1. Ap. 12. Juciet 1)01.1. 
Cod unic de inregistrare 25113412 din data 12.02,20C9. 
Numă r de ordine în registrel comertuld J16,'226i2009 din &ia ". 2.02.2009. 
Identificator unic la nivel european (1E JID) ROONRC.J16/216/2009. 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a inregistrat declara ţ a pe pr()pri ,  răspendere din care rezuli ă  
modifică rde intervenite fat ă  de declara ţ ia tip depirsă  anterior ş i ;'nregistrat ă  I 3t ort(iul Registrului Comer ultii de pe 
lăngă  Tribunalal Dolj sab num ă'ruI 8776/°11.02 20f9, ca privire a indeplinixf,nt coni ţ iiIor de functionar.„ sp !,cifice 
pentru fiecare autoritate public ă ,conform că reia ;Irma nri ded4oar ă  activiti ţ i preAzute în actul consti:t tiv saa 
modificator în spaiui destinat, 
la sediul social din Municipiv CraloyA, Str. ELIE GEORGESCU, Nr. 4. Blo Di 0, !1C2 ra 1, Ap. 12, Judt Dc 1j. 

Valabilitate: p ă nă  la modificarea cond tidor de funct onare SaL acriviatilor oen1 ru 'are s-a dat declarath pt 
propria răspundere. 

DIRECTOR 
Oana Manuela D1P 

<0, 

Efiberat ia data: 30.07.2018 



MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL 41, REGISTRULUI CONIERŢULUI 
OFICRIL 1.;11EGI STRULL I COM ERT U1431:c pe 4rg TRIBLJNALUL 1J 0 LI 

711.11191.111,11.111, BINNI EMINIMM . B.-1.•tet11•411 1,15511111,11#.11 	 IIUMMIAL,21111-10.,111.311.21.1. 	 EllEta» 

CERTIF LCAT 
DE i:NREG tS TRARE E WŢHJ 

Ced 
:?,f-'113412 

rduriAr 	ord e ir: r.egls:A- L 

..; 16122,6.t:OC9 
Identdicato:. ui la 	e.urop ,e.-!an 

P.00? diC..111(126.-2009 
rir: 1 

Men ţ itinca nr. 5"7L.;:t3 	2(..07..2C1 Er,âindi ca 	inregi.!;trar( mod'fi , Arilor privind 
RivIAGA 
cuprinse in 	asociat unic rir. I din 2.0.0'. 7 .2C 1 3 Ş i înregist-area, Ja.teCF din ic1ara ţiatip raode 
este inscris.1.'n registrLd comer ţultii la data Ce ) ) 2(1i i i baza 	zlu 	i r.r. 1-4:3.38 d j i 2 7.0 7.20 

Data eliberildll: .;0 .07 .2C I 
Anexe: Rez. -1, 1u ţ e 

tiana 

•■•14•111.1Mal.m.a.M.I. a•IMM.L■■•••ffla. 	 aele...946117laffiall~.2.4.3 	 •11185•=.1.1rWOMEI.MMWEN affi«.../M.Z11.1* MfflaiNK■By. 1.1[M1«.0~ 

cod 1 1-10-136 



ROMANIA 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

	

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 

	

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

 

SO 9001 

 

_ M.:1114,  

odul de identificare fiscală : 4417214 
)IRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE 
>ediul: Str.Calea Bucuresti, Nr.51C 
;.C.F.E.C.A.F. 

0251/411111 
'ax. 0251/414237 

Nr. 828939 / data eliberă rii: 20.12.2018 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  PENTRU PERSOANE FIZICE 
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE 51 ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

La data de intâi a lunii urm ătoare eliberă rii prezentului certificat de atestare fiscal ă , nu figureaz ă  in eviden ţele compartimentului fiscal cu crean ţe bugetare 

de plată 41  catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor existente la data intocmirii. 

1n cazul utiliz ă rii pentru deschiderea procedurii succesorale, certificatul se poate elibera cu debitele inregistrate pân ă  la data decesului 6  , iar notarul are 

obligaţ ia inscrierii in certificatul de mo ş tenitor a debitelor ce revin mo ş tenitorilor ş i comunicarea c ătre organul fiscal a unei copii de pe certificatul de 

mo ş tenitor. 
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: NOTAR 
Pentru instră inarea dreptului de proprietate asupra cl ădirilor, terenurilor ş i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instr ă inează  trebuie 

să  prezinte certificate de atestare fiscal ă  prin care s ă  se ateste achitarea tuturor obliga ţ iilor de plată  datorate bugetului local al unit ăţ ii administrativ-

teritoriale in a c ă rei raz ă  se afl ă  inregistrat fiscal bunul ce se instraineaz ă . Pentru bunul ce se instraineaz ă , proprietarul bunului trebuie s ă  achite impozitul 

datorat pentru anul in care se instraineaz ă  bunul, cu excep ţ ia cazului in care pentru bunul ce se instraineaz ă  impozitul se datoreaz ă  de altă  persoan ă  

decât proprietarul. Actele prin care se instraineaz ă  clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu inc ă lcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea 

nr. 207/ 2015 privind codul de procedur ă  fiscal ă , cu modificarile ş i completă rile ulterioare sunt nule de drept. 

Preciz ăm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate ş i nu conferă  această  calitate. 

Alte men ţ iuni ale organului fiscal local: VALABIL PT TRANZACTIILE INCHEIATE PANA LA 31.12.2018 

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii. 

Pt. Conducatorul organului 
fiscal local, 

VIISOREANU MARIAN DANIEL 

1) Spre exemplu notarul public conform delegarii date de catre contribuabil. 

2) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judec ătore ş ti/bancari. 

3) Mo ş tenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces. 

4) Contribuabilul figureaz ă  in eviden ţele fiscale cu urm ătoarele bunuri..,. proprietate-folosin ţă  din data 	/alte situa ţ ii. 

5) in cazul în care informa ţ iile nu au loc în aceast ă  sectiune, organul fiscal local poate elibera o anex ă  la certificatul de atestare fiscal ă , făcănd men;iune asupra acestui aspect. Anexa la 

:ertificatul de atestare fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ăturile ş i ştampila organului fiscal local. Anexa este valabil ă  doar 'inso ţ ită  de certificat. 

6) Debitele inregistrate p ă n ă  la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele inregistrate dup ă  data decesului reprezint ă  de drept sarcina fiscal ă  a mo ştenitorilor. 

*) Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i in format electronic. 

Jersiune ProTaxl: Tx12018.11.12 1 	 Tiparit de: VIISOREANU MARIAN DANIEL, 20.12.2018, 16:11:22, pag. 1/1 

Vumar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



MUNICIPIUL CRA1OVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA 

Nr. 2684 	din 23107/2018 

Ca urmare a cererii adresate de: 	 MUNICIPIUL CRAIOVA pentru Albăstroiu Gheorghe 	cu 
domiciliul in jud. 	Dolj 	Municipiul 	Craiova 	, Strada 	George Breazul  
nr 	4 
inregistrat ă  la nr. 	116939 	din 	20/07/2018 

CERTIFICĂ : 

Imobilul proprietate a situat la adresa: 

Cartierul Rovine 
flgureaz ă  in Nomenciatorul Str ăzilor Municipiului Craiova la adresa. 

Strada Traian Lalescu nr. 16A 

(fost ă  str. Traian Lalescu nr.3, fost cart.Rovine, fost ă  zona str.Traian Lalescu-str.Dezrobirii, fost ă  intersectia str ăzii Dezrobirii cu str.Traian 

Lalescu); 

Prezentul certificat s-a emis, in exclusivitate, pentru suprafata de 50mp, apartinend domeniului privat al municipiului Craiova. Prezentul 

certificat remâne valabil pe perioada contractului de concesiune nr.293/15.01.2008. 

Şef, 	 Serviciul Urbanism ş i Nomenclatura Urban ă , 
Int 	t,/ \\;"(03.10, 	 ..- 	 St&a Mihaela Ene 

expert Cristinel ţiaviia Cimpeanu 

-.-5 

Ac t; taxa de: 	 13 	 lei cu chitaja nr. ,2.t-.5. 	C  	dir 	 CW/6 ,, 
Achit ţ'ş:- ":" !.r.:Inta. 	 lei cu chitanta nr.• 
Nota Prozn't5r Certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate 	 FP -34 -03.ver04 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
POLIŢ IA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 
	

Tei: +40-251533207 (Luni—Vineri3O8"-16 00 ) 
Craiova, Dolj, 200754 
	

Fax: +40-251532717 
office@politialocalacraiova.ro 

	
Tel: +40-251510154 — Dispecerat 

wvvw.poiffialocalacraiova.ro 
	

Tel: +40-251 — 984 Tel. Cetăteanului 

PRiMĂR1A 
CRA1OVA 

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 

Nr. 	f 	din 	 2019 

NOTĂ  DE CONSTATARE  

incheiată 	 . 	in Crai ova, 	 2.tta-." 
,) 

nr 	, bl 	, sc 	, ap 	 ca urmare a verific ărilor efectuate în baza Legq`nr. 	1, 
republicat ă , cu completările ş i modificări1e ulterioare. 

Din partea Politiei Locale a Municipiului Craiova, Serviciul Disciplin ă  în Constructii, 
Activiţtate Comercial ă  ş i Protectia Mediului particip ă 	 CCVA9s(  

	

C/C?(Vit'i
. 
	având func ţ ia de poli ţ i şti locali. 

Din partea 9 	 particip ă idna 	71"e 	posesor al 
C.I.(B.I),seria 	 —,nr 	,CNP 	 eliberat de 	  la 
data de 	  

Accesul in incinta imobiluiui proprietate privat ă , 	s-a făcut cu acordul 
dlui/dnei 	 C /B I,seria 	,nr 	,CNP 	 eliber 
at de 	 la data de 	  în calitate de proprietar/chiria ş/rudă, etc, care 
permite accesul in conformitate cu prevederile legale. 
SEMNĂTURA 	  

ART26(1) Constituie contravenţii următoarele japte, dacă  nu au fost săvârşite in astfel de 
condiţii incât, potrivit legii, să jie considerate 

) iinpieclicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea 
accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor 
solicitate; 
CONSTATĂRI:  Ur,(Y2afe' 	 2$7/,,,41c)79  

/7(-49 -5471irq /0—  /C? 	Vţ/ 7`7 'ci LO CC/14.;  
/)ţ  6:53-  32706 	.41 /9, (.= c.? 	C/PA7 C ,(? 	",12 0101C 	"I/ 0 _ 2 0/9 	 >1  

017.,v72■Ş  :J`Î 	 (kr7.://:  ‘5/C? — 	 7,4/^ 	 ţ 'L24  

e „72-/k2Ă:-.,3‘ 	J1)(if.' 	/9)  ('v 	 '‘272-  If;:"(--/z; 

ti/:>2  -0/51» (2(i 	 co/2-1' 	/ 	L.,(4-)  	1-o 7/2/, 	 
/ 	

//),/- 2 	 4c, 	 72,r , 4/2 2 o A2,.?.  
ecy 	 (// ,"2,2) 4-y-4 	cx:_, 	 f2(  

/ 4 	 c)/ vcfr 	o 	/17 , s  o 	Z  

Intocmit, 
TERMEN 	  

Ma rI.Or, 

4/9 71 (347( 

f4(7. ţ'7.; geto, 

*eiee'c'6',vc77/ 	)()  
MĂSURI: 
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